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Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur fem elever som ligger högt på en 

provångestskala upplever och hanterar provsituationer. Metoden som användes var kvalitativ 

och utfördes i semistrukturerad intervjuform. Fem elever som läser i grundskolans senare år 

valdes ut genom flerstegsurval. Först gjordes ett tillgänglighetsurval och sedan subjektivt 

urval via en enkät som mäter provångest av Oostdam och Meijer (2003). De elever som 

hamnade i gruppen ”höga poäng” valdes ut för intervju.  

 

Eleverna i studien finner provsituationer som obehagliga och förtränger att de ska ha prov. De 

blir ofta blockerade i en provsituation och får därmed problem med att återminnas relevant 

information. De har en låg tro på sin prestationsförmåga och ingen av eleverna har pratat med 

sina lärare om hur de känner i en provsituation. Vilka åtgärder som kan sättas in för att 

underlätta elevernas provskrivande varierade mellan informanterna. Dock framkom att 

tidsbegränsningen vid provskrivande har en negativ effekt på deras prestation. En annan 

vanlig åtgärd är att eleverna får lära sig hantera sina känslor i en provsituation.  
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1. Inledning 

 

Alla har vi vid flera tillfällen under vår skolgång skrivit prov. För vissa är provsituationer 

något spännande och ses som en möjlighet att få visa vad man kan. För andra är detta något 

som istället upplevs som väldigt stressfyllt och ångestladdat vilket kan leda till en mental 

blockering. Den som drabbas av detta kan inte minnas det material som tidigare studerats in 

och har dessutom svårt att fokusera på provfrågorna då man är ockuperad av negativa tankar. 

I forskningssammanhang kallas detta fenomen för provångest (test anxiety, Meijer 2001). 

 

Hur vi presterar på prov är ofta avgörande för vilket betyg vi får (Korp 2006). Detta trots att 

läroplanen tydligt påvisar att läraren skall ”vid betygsättning utnyttja all tillgänglig 

information om elevers kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig 

bedömning av dessa kunskaper” (Lpo 94, 2006, sid. 16). Vilket betyg som erhålles är 

avgörande då den framtida akademiska karriären väljs. Betyg fastställer om eleven får lov att 

läsa vidare på gymnasiet eller om eleven kommer in på det program som valts. Betygen är 

även avgörande för eftergymnasiala studier då eleven kanske inte kommer in på den 

högskoleutbildning som önskas om inte betygen är tillräckligt bra. Detta ställer till det för de 

elever som lider av provångest då de har problem med att plocka fram det instuderade 

materialet under provtillfällen vilket leder till en sämre prestation (Cassady 2002). En sämre 

prestation leder till ett sämre betyg, trots att kunskapen egentligen finns där. För att få reda på 

den faktiska kunskapsnivån är det därför viktigt att använda sig av olika metoder för att mäta 

elevernas kunskaper. Att använda sig av fler metoder än enbart prov ger en mer nyanserad 

bild av vad eleverna faktiskt kan.  

 

Hur elever upplever och hanterar provångest är extra aktuellt idag när det talas om att 

betygsliknande omdömen ska införas redan från årskurs 1 (Björklund 2008a, 

www.regeringen.se). Forskning visar på att antalet elever som får provångest ökar ju fler prov 

som införs där det är stor fokus på hur eleverna presterar (McDonald 2001). Det är därför 

viktigt att lärare känner till provångest och hur det kan påverka elevers prestation för att inte 

göra en felaktig bedömning av deras faktiska kunskapsnivå. Då politiker även diskuterar att 

eventuellt införa nationella prov redan från årskurs 3 måste lärare vara medvetna om att 

elevers resultat på nationella provet kan vara missvisande (Björklund 2008b 

www.regeringen.se). Det är viktigt att föra en diskussion kring detta då många lärare idag 
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använder de nationella proven som en stor, och ibland helt avgörande, del i bedömningen av 

elevernas kunskapsnivå (Korp 2006). För de elever med provångest där läraren utgår från det 

nationella provet när de skriver sitt betygsliknande omdöme kan det få förödande 

konsekvenser då det inte ger en rättvis bild av elevernas faktiska kunskapsnivå.  

 

Det har forskats en del kring provångest hos skolungdomar internationellt men inte i Sverige.  

Den forskning som har bedrivits i andra länder är uteslutande kvantitativ vilket gör att det 

känns viktigt att forska om provångest även i Sverige och i kvalitativ form då det helt saknas.  

Min förhoppning med den här studien är att fler lärare och forskare ska känna till begreppet 

provångest och vad det innebär. Därför anser jag att det är av stort intresse att göra en studie 

kring hur några elever som ligger högt på Oostdam och Meijers (2003) skala för provångest 

upplever och hanterar provsituationer. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur fem elever som ligger högt på en 

provångestskala upplever och hanterar provsituationer.  

 

Studiens frågeställningar:  

• Hur känner eleverna inför, under och efter ett prov?  

 

• Hur hanterar eleverna en provsituation?  

 

• Vad tror eleverna om sin egen prestationsförmåga?  

 

• Pratar eleverna med andra om sina känslor kring en provsituation?  

 

• Finns det några åtgärder som eleverna anser kan få dem att prestera bättre på prov?  
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1.2 Avgränsningar 

 

I den här studien har jag valt att undersöka hur några elever som ligger högt på en 

provångestskala konstruerad av Oostdam och Meijer (2003) upplever provsituationer. De som 

hamnar högt på den här skalan anses enligt de här forskarna ha provångest. Omfattande 

studier har gjorts av forskarna för att bekräfta skalans validitet. Eleverna i studien är ej 

diagnostiserade med provångest av varken läkare eller psykolog, de ligger dock högt på 

Oostdam och Meijers skala och här därför med stor sannolikhet provångest. Resultatet hade 

kanske blivit annorlunda med en annan provångestenkät eller om intervjuerna hade utförts 

med elever med diagnostiserad provångest. Jag finner dock risken minimal då enkäten av 

Oostdam och Meijer är dock väl beprövad och därför har jag valt att använda mig av den i 

studien. Att inte elever med diagnostiserad provångest används i studien beror på tidsmässiga 

skäl. Anledningen är att det skulle innebära en del resande till andra städer då inte så många 

elever idag är diagnostiserade med provångest. Men då Oostdam och Meijers enkät är så väl 

beprövad när det gäller att upptäcka provångest ser jag inte detta som något problem.  

 

I den här studien har jag valt att rikta in mig på hur elever som ligger högt på en 

provångestskala upplever en provsituation. Jag har därför inte intervjuat några lärare eller 

anhöriga till eleverna. På grund av arbetets begränsade tidsram kommer endast fem elever att 

bli intervjuade.  

 

 

1.3 Begreppsdiskussion 

 

Nedan tar jag upp min definition av några begrepp som återkommer i uppsatsen. Jag anser att 

de behöver definieras då de kan tolkas olika.  

 

1.3.1 Prov och provsituation  

Definitionen av prov i den här uppsatsen avser ett skriftligt prov som utförs på tid, ett 

återminnelsetest. Med återminnelse avses att kunna minnas något som tidigare har lärts in. 

Med begreppet prov avses här ej hemtentamen, muntligt prov eller liknande. Med begreppet 

provsituation avses tidpunkten när eleven sitter och skriver prov i klassrummet eller aulan. 

Anledningen till detta är att forskningen kring provångest är fokuserad på salstentamen och 
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definierar en provsituation på detta sätt. Den mesta forskning som har gjorts på provångest har 

dessutom gjorts på den här formen av prov. Det finns väldigt begränsad forskning vad gäller 

hemtentamen.  

 

1.3.2 Provångest 

Det finns flera definitioner av provångest och de redogörs i avsnittet tidigare forskning. När 

provångest används i uppsatsen utan närmare definition avses en psykologisk reaktion på en 

provsituation där personen som drabbas av detta kommer att bli ockuperad av oroliga och 

negativa tankar som gör det svårt eller omöjligt att fokusera på provfrågorna. 

Koncentrationssvårigheter och problem med återminnelsen leder till en minskad prestation 

trots att eleven innehar kunskaperna (Meijer 2001). Andra symptom är bland annat nervositet, 

oro, skakningar, orolig mage och hjärtklappningar (Oostdam och Meijer 2003).  

 

1.4 Didaktiska implikationer 

 

Examensarbetets avsikt är att bidra till kunskap om hur elever med provångest upplever och 

känner i en provsituation. Det är viktigt att blivande och yrkesverksamma lärare känner till 

vilka svårigheter elever med provångest upplever i en provsituation och hur det påverkar 

deras prestation. Det är även viktigt att få kunskap kring vilka åtgärder som kan sättas in för 

att underlätta för de här eleverna.  
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2. Tidigare forskning 
 

För att få en förståelse för hur det går till när något lärs in kommer tidigare forskning att först 

ta upp minne. Detta för att även få en förståelse för hur det går till när elever med provångest 

får en blockering samt förstå vad som händer när en viss information som tidigare kodats in 

inte längre går att återminnas. För att kunna se likheter och skillnader mellan generell ångest 

och provångest kommer generell ångest att gås igenom efter minnet. Därefter kommer 

tidigare forskning på provångest.  

 

2.1 Minne 

 

För att en person ska kunna minnas och lära sig något måste informationen ha 

uppmärksammats. Inom psykologin benämns det som perception, uppfattningsförmåga. Om 

något inte uppmärksammas kan det inte återminnas (Smith m.fl. 2003). Om ingen 

uppmärksamhet läggs på vart en nyckel placeras eller på vad läraren säger kommer inte denna 

information kunna återminnas vid ett senare tillfälle. Endast det som tillägnas uppmärksamhet 

kan läras in. Därför brukar forskare säga att inlärning och minne hör ihop. Människan har inte 

möjlighet att uppmärksamma allt utan väljer enbart att uppmärksamma delar av all stimuli 

som tas emot. Uppmärksamheten riktas bland annat mot det som uppfattas som viktig 

information. Hjärnans gallringsprocess kring vad som ska uppmärksammas är väldigt viktig 

då en människa inte skulle fungera i samhället om alla sinnesupplevelser konstant skulle 

registreras. Att allt ändå upplevs som en helhet beror på att hjärnan själv fyller i stora luckor i 

perceptionen. Till exempel när en person går in i ett klassrum ser den inte varje bänk, fönster 

osv. utan dessa luckor fyller hjärnan i med hjälp av varje individs kunskaper och 

förväntningar. Detta kallas för top-down processer (Rieseberg 2005). Top-down processer gör 

att vi går runt och har en komplett bild av verkligheten och inte ser en massa luckor.  

  

Minne och inlärning består av tre steg; kodning, lagring och framtagning. Vid kodningen 

bearbetas den uppmärksammade informationen på olika sätt. Till exempel kan informationen 

ges en betydelse genom att man förstår att den grå saken en bit bort är en lyktstolpe och det 

gör ont att gå in i den. Anses informationen relevant lagras den i minnet och kan plockas fram 

vid ett senare tillfälle, framtagning. Förbindelserna är beroende av varandra för att minnet ska 

fungera. Brister i kodningen leder till att informationen inte kan lagras. Informationen som 
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inte har blivit lagrad kan inte tas fram vid ett senare tillfälle (Smith m.fl. 2003). Ett fel vid 

kodningen kan vara bristen på uppmärksamhet. Till exempel om man har tankarna på annat 

håll när man läser en bok kommer informationen i boken inte att kodas in på grund av att 

uppmärksamheten är på annat håll. Det gör i sin tur att informationen inte kommer att lagras 

och därmed fungerar inte heller framtagningen. Att man upplever sig ha dåligt minne eller har 

svårt att minnas saker beror ofta på otillräcklig uppmärksamhet och felaktig fokusering och 

inte att man har fel på minnesfunktionen.  

 

Minnet delas in i tre delar; det sensoriska minnet, arbetsminnet och långtidsminnet (Smith 

m.fl. 2003) vars olika funktioner är nästan identiska med de olika stegen för inlärning och 

återminnelse. De tre minnena fungerar som olika filter där det sensoriska minnet kommer 

först och bestämmer vad vi ska uppmärksamma (Eysenck 2006). Detta slussas vidare till 

arbetsminnet som i sin tur väljer om informationen ska få gå vidare till långtidsminnet eller 

om den ska stanna där för att sedan efter en kort stund försvinna bort. Ibland kan 

informationen repeteras i arbetsminnet och först efter en eller flera repetitioner färdas vidare 

till långtidsminnet. Ingen information kan lagras i långtidsminnet utan att passera de andra 

minnena. För att kunna vid ett permanent minne ska skapas måste det gå igenom alla filter in 

till långtidsminnet. Där kan det lagras en obegränsad mängd information under obegränsad 

period av tid.  

 

Ett bevis på att det finns två olika minnessystem, ett arbetsminne och ett långtidsminne, är 

seriepositionseffekten (Smith m.fl. 2003). Det innebär att när information ska återminnas 

kommer försökspersonerna lättast ihåg det som var i början och i slutet medan det är väldigt 

få som minns informationen i mitten. Experimentet går oftast till på följande sätt; en 

försöksledare läser upp en lång rad med ord och några försökspersoner ombeds att minnas så 

många av dem som möjligt. Studier visar att de ord som försökspersonerna minns är de som 

läses upp i början och i slutet. Orden som läses upp i början hinner försökspersonerna repetera 

vilket gör att de slussas vidare till långtidsminnet för lagring. Orden i mitten hinner inte 

försökspersonerna repetera vilket gör att de försvinner bort då arbetsminnet har ett väldigt 

begränsat lagringsutrymme. I arbetsminnets begränsade lager är det först in först ut som gäller 

och därför kommer endast de sista orden som läses upp att finnas kvar i lagret.  

 

 

 



7  

 2.1.1 Arbetsminnet  

Korttidsminnet har ofta benämningen arbetsminnet i forskningssammanhang och den 

benämningen kommer att användas i resten av uppsatsen (Smith m.fl. 2003). Arbetsminnet är 

en lagringsplats för minnen vi tillfälligt använder oss av. Arbetsminnet är som en hållplats där 

vissa minnen stannar en kort stund. Antingen försvinner de sedan bort eller så forslas de 

vidare till långtidsminnet. Arbetsminnet fungerar även som en igångsättare av program som 

finns lagrade i långtidsminnet. Till exempel om ett matematiskt problem ska räknas ut, då 

finns uträkningsmetoderna som multiplikation och division i långtidsminnet och kommer att 

sättas igång eftersom arbetsminnet behöver de här funktionerna. Siffrorna kodas in och 

bearbetas i arbetsminnet och kommer sedan att glömmas bort eftersom det inte ses som 

prioriterad information att skicka vidare till långtidsminnet för lagring. Arbetsminnet sätter 

ihop ny och gammal information, räknesättet som finns i långtidsminnet och nya siffror som 

finns i arbetsminnet. Vid läsning fungerar det på samma sätt. När en person kommer till sista 

ordet i en mening så är det arbetsminnet som håller reda på hur meningen började så att det 

blir en sammanhängande mening. Detta fogas samman med den information som kodats in i 

långtidsminnet, till exempel vilka olika karaktärer som är inblandade, och skapar en 

berättelse.  

 

Ofta när en person inte minns något är det inte ett minnesproblem utan ett perceptionsproblem 

(Smith m.fl. 2003). Uppmärksamhet är viktigt för att informationen ska lagras i arbetsminnet. 

Två vanliga metoder som frekvent används för att koda in information till arbetsminnet är 

akustik- och visuellperception. Akustikperception är ljud, hur saker och ting låter. Vi 

uppmärksammar ett ljud och det slussas in i arbetsminnet. Vad gäller språkliga ljud visar 

studier på att det är lättare att minns kortare ord än långa (Eysenck 2006). En stor fördel med 

akustikperception är att ljud kan uppfattas från alla håll, till skillnad visuell perception där 

endast det som finns inom synkretsen kan uppfattas. Det gör att en stor mängd information 

passar obemärkt förbi, vilket säkert många lärare känner igen. Visuell perception kodar in 

information om vad som ses till arbetsminnet. Endast en liten del av det som ses kodas in, till 

exempel, tag fram ett fotografi eller framsidan på en bok, studera det i några minuter och lägg 

sedan bort det och försök sedan återge exakt vad som fanns på bilden. Det är väldigt få som 

klarar detta och de som gör det har ett så kallat fotografiskt minne (Riesberg 2005). Det 

fungerar även på text eftersom även det kodas in visuellt. En person med ett fotografiskt 

minne kan återge exakt vad som står i en lång text efter att ha läst.  
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Arbetsminnet har ett litet lagringsutrymme och informationen stannar bara där en kort stund. 

Informationen som finns i arbetsminnet glöms bort av två anledningar; bortträngning eller 

blekning (Smith m.fl. 2003). Bortträngning innebär att nytt material kommer in i arbetsminnet 

och tränger bort annat material som befinner sig i lagringsutrymmet. Eftersom det bara kan 

finnas 7+-2 enheter åt gången i arbetsminnet sker detta väldigt frekvent. Den andra orsaken 

till att enheter som finns i arbetsminnet glöms bort är blekning. Ju mer tid som passerar från 

att informationen kom in i arbetsminnet, desto mer bleks informationen bort och försvinner. 

När informationen som finns lagrad i arbetsminnet ska plockas fram visar forskning att ju fler 

saker som finns i lagret, desto längre tid tar det att hitta informationen (Riesberg 2005). En 

sökmetod för att hitta lagrad information i arbetsminnet är en seriell sökning. Då söks all 

lagrad information igenom i en bestämd ordning, enhet för enhet. Därför tar det längre tid att 

hitta det som eftersöks då alla enheter ska gås igenom. En annan sökmetod är aktivering. Den 

mest betydelsefulla informationen är det som aktiveras först när sökningen görs.  

 

2.1.2 Långtidsminnet 

Långtidsminnet är sista anhalten i filtreringen av vad som ska uppmärksammas och kunna 

återminnas (Smith m.fl. 2003). All information som når fram till långtidsminnet har först gått 

igenom det sensoriska minnet, slussats vidare till arbetsminnet som sedan slussat det vidare 

till långtidsminnet. Den information som kodas in och hamnar i långtidsminnets lager har 

antingen en semantisk eller en meningsfull sammanbindning. En semantisk inkodning innebär 

att olika innebörder kodas in. Det är till exempel omöjligt att minnas varje ord i en skönlitterär 

bok, såvida det inte är någon som har ett fotografiskt minne. Dock kodas bokens handling, 

innebörd, in och kan återberättas. Det andra sättet att koda in information är att skapa 

meningsfulla sammanbindningar. Att kunna relatera ny information till något meningsfullt 

och till ett sammanhang gör att det kan kodas in i långtidsminnets lager. Om en person får en 

serie med ord att memorera där det inte går att se någon innebörd och inte går att relatera dem 

till något meningsfullt, kommer inte orden att kodas in i långtidsminnets lager.  

 

Till skillnad från arbetsminnet har långtidsminnet i stort sett ett obegränsat lagringsutrymme 

(Riesberg 2005). Ett stort utrymme med en enorm mängd information kräver en helt annan 

organisation än vad som krävs i arbetsminnet där lagringsutrymmet är starkt begränsat. 

Organisationen av all information kan liknas vid ett bibliotek där varje kategori har sin 

specifika plats. Därför tar det tid innan det som kodats in i långtidsminnet placeras på rätt 

plats, närmare bestämt ca 1 månad. En annan skillnad är att i arbetsminnet är inte inkodningen 
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sammankopplad med återgivningen vilket det är i långtidsminnet (Riesberg 2005). Beroende 

på hur informationen har kodats in i långtidsminnet är den lättare eller svårare att plocka fram. 

Till exempel återminns en specifik information lättare när sinnestillståndet är det samma som 

när den kodades in. Informationen återminns även lättare när platsen för inkodning är den 

samma som när informationen ska återminnas. Det är därför polisen ofta låter brottslingar 

återvända till brottsplatsen. För att återminnas så mycket instuderat material som möjligt i en 

provsituation borde eleverna försöka upprätthålla samma sinnesstämning såväl vid 

instuderandet som vid provtillfället. Det är även åtråvärt att sträva efter så liknande miljöer 

som möjligt, både vad gäller utseende och ljud vid inkodningen av materialet och 

återgivningen.  

 

En annan skillnad är mellan arbetsminnet och långtidsminnet är att om något är bortglömt 

beror det inte på, som i arbetsminnet, att informationen har försvunnit utan på att 

framtagningen har misslyckats (Smith m.fl. 2003). Informationen finns där, den kan bara inte 

hittas för tillfället. Det kan liknas vid ett bibliotek. Boken kan vara svår att hitta om inte 

organisationen är tillräckligt bra och om boken befinner sig på fel plats. Ju mer informationen 

organiseras när den kodas in, desto lättare blir det att sedan att plocka fram informationen. 

Den här teorin kring varför informationen som finns lagrad i långtidsminnet inte går att 

komma åt kallas för framplockningsmisslyckande. Minnet finns där men går inte att komma 

åt för stunden, som talesättet ”jag har det på tungan”. En annan teori kring 

återminningsmisslyckande är retentionsintervall, det vill säga tiden mellan inkodning och 

återminnet (Smith m.fl. 2003). Ju längre tid som går mellan inkodning och framplockning av 

ett minne, desto större är risken att vi minns fel eller inte minns alls. Det finns dock forskning 

som bevisar att denna teori är inkorrekt (Riesberg 2005).  

 

Den teori som motsäger att tiden är en faktor som gör att det är svårare att minnas är 

interferensteorin. Den säger att som gör det svårare att återminnas är det som händer när tiden 

går (Smith m.fl. 2003). Nya minnen som liknar det första minnet kommer att smälta samman 

med det gamla minnet och därmed försvåra återminnelsen. Det blir svårt att skilja på ny och 

gammal information eftersom de vävs ihop. Till exempel är det svårt för en person som ofta 

åker tåg att hålla reda på vad som hände på varje tågresa. Vilken tågresa var det till exempel 

som en kopp kaffe råkade spillas ut? För en person som bara åker tåg en gång om året är det 

inte svårt att svara på dessa frågor medan den som pendlar varje dag får problem. Det är inte 

tiden som försvårar återminnelsen utan vad som händer när tiden går.  
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2.2 Ångest 

 

 

Enligt First & Tasman (2006) har en person med ångest svårt att kontrollera sin oro. 

Dessutom åtföljs ångesten av minst tre av följande symptom: lättretlighet, rastlöshet, 

muskelspänning, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och blir lätt utmattad/trött. De 

fysiska symptom som enligt Öhman (1994) upplevs vid ångest, och även används vid 

diagnostisering, är hjärtklappning, andtäppa, svettningar, torrhet i munnen, illamående, 

magkänningar, urinträngningar och muskelspänningar. Vid tillfrågandet av hur personer med 

ständig ångest upplever detta var vanliga svar att de ofta var besvärande av dunkningar från 

hjärtat, lättskrämda, svårt för att bestämma sig, en ständig oro, konstant utmattning och 

ständig nervositet (Smith m.fl. 2003). 

 

Till skillnad från First & Tasman (2006) drar Öhman (1994) en stark parallell mellan ångest 

och rädsla istället för ångest och oro. Öhman menar att de två hör tätt ihop och upplevs 

parallellt. En skillnad är dock att rädsla upplevs när individen utsätts för ett direkt, 

igenkännbart hot, medan ångest uppstår vid ett förväntat hot, något som individen tror ska 

hända. Öhman menar att rädsla uppstår till exempel när en individ står och håller ett tal 

framför en publik som börjar bua. Det är ett direkt hot och rädsla uppstår som leder till ångest. 

Ångest uppkommer när individen förbereder sig för sitt tal och förväntar, är rädd för att 

publiken ska börja bua. Det är inte ett direkt hot utan ett förväntat hot och det skapar en 

rädsla. Enligt Eysenck (1997) är det vanligt att forskare drar ett likhetstecken mellan rädsla 

och ångest. Larsson (2007) visar i sin forskning att stress påverkar graden av ångest. Ångest 

upplevs inte bara i situationer där individen upplever hot och fara, utan även när individen är i 

en stressande situation som känns okontrollerbar. En individ som utsätts för kronisk stress 

kommer enligt Larsson uppleva en större grad av ångest.  

 

Enligt Öhman (1994) är en förklaring till ångestens existens att den är en 

överlevnadsmekanism. Rädsla och ångest har alltid funnits hos människan och är det som har 

gjort att människan har överlevt. Rädsla och ångest var det som fick människan att undvika 

faror och hot vilket ledde till överlevnad. De som inte kunde känna rädsla eller ångest 

överlevde inte då de inte undvek farorna. Enligt Freud beror ångest på att människan inte får 

tillfredställt sina drifter (Pervin m.fl. 2005). Enligt Freud har människan biologiskt nedärvda 
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sexual- och aggressionsdrifter som måste få bli tillfredställda. Detta kallas för lustprincipen 

och det är den som driver människan. Allt beteende går, enligt Freud, ut på att tillfredställa 

drifterna. Om en person inte får utlopp för sina drifter upplevs ångest. Samhället har dock 

regler och gränser vilket hindrar individer från att få sina drifter tillfredställda. Ångest 

uppkommer även när något hotar jaget. Jaget är en del av personligheten och fungerar som en 

medlare mellan personlighetens andra komponenter; detet och överjaget. Detet drivs av att 

tillfredställa drifterna och är den komponent i personligheten som bildas först. Dess motsats är 

överjaget som är den komponent av personligheten som utvecklas sist, vid 3-6 års ålder. Det 

är varje individs samvete som talar om vad som är rätt och fel. Överjaget gör att en person 

känner stolthet vid ett korrekt beteende och skuld vid ett felaktigt. Överjagets regler skapas av 

de regler, värdering och normer som gäller i det samhälle där barnet växer upp. Mellan de här 

två försöker jaget medla för att få båda parter nöjda vilket är ett omöjligt arbete. Ångest 

uppstår när en individ inte får utlopp för sina drifter men även när jaget inte klarar av att 

medla. Ångest är en varningssignal om att något hotar jaget, att jaget inte klarar av få både 

detet och överjaget nöjda.  

 

Det kognitiva perspektivet menar att det är individens tankar och kognitiva förmåga som leder 

till att individen känner ångest (Sonnby-Borgström, 2005). Tankarna ger en känsla som leder 

till en kroppslig reaktion. Det är erfarenheterna som styr tankarna och känslorna vilket gör 

dem subjektiva. Att ångest fås i en viss situation beror på individens sätt att tänka. Ångest är 

enligt det kognitiva perspektivet inte en biologisk förprogrammerad känsla utan skapas av 

individens erfarenheter och upplevelser. Att olika individer upplever olika grad av ångest i 

samma situation beror på att deras olika erfarenheter gör att samma situation tolkas på olika 

sätt. Några kan uppleva en situation som hotfull medan andra ser den som spännande. Detta 

till skillnad från det biologiska perspektivet som menar att känslorna är förprogrammerade 

och existerar redan vid födseln (Pervin m.fl. 2005). Det biologiska perspektivet menar att det 

först sker en kroppslig reaktion, som leder till en känsla, som leder till en tanke. Det 

biologiska perspektivet menar att individen kommer att först känna ångestsymptomen rent 

fysiskt vilket leder till känslan ångest vilket leder till negativa tankar. Det kognitiva menar 

tvärtom, först kommer de negativa tankarna som leder till ångest vilket ger fysiska symptom.  

 

Enligt Eysenck beror graden av ångest på personlighetsdraget neuroticism (Pervin m.fl. 

2005). Eysenck menar att vår personlighet kan beskrivas utifrån 3 stycken breda dimensioner, 

varav neuroticism är en av dem. En person med en hög grad av neuroticism är emotionellt 
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instabil, nervös, oroar sig och har humörsvängningar. En person med en låg grad av 

neuroticism är det motsatta, lugn och stabil. Det betyder inte att personer med en hög grad av 

neuroticism konstant går runt och har ångest utan att de reagerar starkare med oro eller 

ängslan i vissa situationer än de som har en låg grad av neuroticism. De andra 2 faktorerna är 

extroversion, hur utåtriktad en person är, och psykotisism, hur empatisk en person är. Enligt 

Eysenck är de här egenskaperna biologiskt nedärvda och påverkas inte av miljön. 

Personligheten är redan fastställd vid födseln och påverkas inte av kommande erfarenheter. 

Alla människor har de här tre egenskaperna men har olika värden vilket utgör personligheten. 

Även Spielberger (citerad i Oostdam & Meijer 2003) menar att ångest är en egenskap (trait) 

som talar om vilken generell benägenhet man har till att få detta. Även Spielberger menar att 

hur mycket en person innehar av egenskapen ångest är avgörande för om man har en svag 

eller starkt tendens till att uppleva detta. Egenskapen ångest är inte generell för alla 

situationer. Spielberger menar att den direkta upplevelsen av ångest är ett tillstånd, ett state, 

medan innehavandet av personlighetsdraget ångest är ett trait. Ångest är ett personlighetsdrag 

som påverkas av omgivningen. De finns dock de forskare som menar att ångest är en av 

människans grundkänslor tillsammans med känslan rädsla (Larsson 2007). Det är inte bara de 

individer som har en hög grad av personlighetsdraget neuroticism som känner ångest utan alla 

människor innehar den känslan.  

 

Att vissa får ångest i en viss situation men inte andra beror enligt Eysenck (citerad i Oostdam 

& Meijer 2003) på de biologiska förutsättningarna att få ångest. Då ångest inte är generell 

utan varierar från situation till situation menar Eysenck att man inte kan dra generella 

slutsatser om en person enbart genom att veta om personen har en hög eller låg grad av ångest 

utan måste ta reda på i vilken situation ångesten framträder. För att veta om en person får 

ångest i en provsituation kan man enligt Eysenck inte enbart se hur mycket av 

personlighetsdragen neuroticism personen har för att kunna förutse detta. Hur högt man ligger 

på personlighetsdraget neuroticism talar bara om hur lätt en person generellt har för att få 

ångest men inte i vilka situationer. För att bättre kunna förutspå hur en person kommer att 

påverkas i en provsituation måste state ångest, en specifik ångest för just den situationen, 

undersökas. Att en person ligger högt på en provångestskala säger mer om hur den personen 

påverkas i en provsituation än om personen ligger högt på en generell ångestskala.  
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2.3 Provångest  

 

Hur lätt en person har för att få provångest beror bland annat på personlighetsdraget 

neuroticism (McDonald 2001). Människor med höga värden av neuroticism har lättare för att 

få provångest än de med låga värden av neuroticism. Höga värden av neuroticism leder inte 

automatiskt till provångest men ökar risken att drabbas av det. Det har även visat sig att låga 

värden av neuroticism har motsatt effekt, det minskar risken för att få provångest. Provångest 

är en ångestform som uppstår i en viss situation och är inte generell för alla situationer. Det 

kallas därför för ett state ångest (Eysenck, citerad i Hall & Gardner, 1985). Det är ett tillstånd 

som kan uppstå i en utvärderingssituation i olika grad beroende på nivån av neuroticism hos 

individen. Detta till skillnad från generell ångest där det inte går att säga vilken specifik 

situation eller händelse som leder till upplevelsen av ångest. Orsakerna till vad som ger 

generell ångest hos olika individer varierar från person till person. Orsakerna till varför en 

person får provångest går däremot att specificera.  

 

Provångest är en form av ångest som uppstår i en situation där man vet att man kommer att bli 

utvärderad (Meijer 2001). Det är en rädsla för att bli utvärderad och de konsekvenser som 

medföljer vid ett dåligt resultat. En person som har provångest kommer i en provsituation att 

bli ockuperad av oroliga och negativa tankar som distraherar och gör det svårt att fokusera på 

provfrågorna. Vanliga tankar är att alla provdeltagare kommer att prestera mycket bättre och 

vad andra ska tänka om det dåliga resultatet när det blir officiellt (McDonald 2001). Personer 

med provångest är rädda för att uppfattas som ointelligenta. Enligt Tyron (citerad i Naveh-

Benjamin 1991) hindrar de här tankarna även personen att återminnas det som behövs för att 

kunna svara på provfrågorna. Tankarna tar upp all koncentration och fokusering vilket gör att 

den information som behövs för att kunna svara på provfrågorna inte går att få fram. Det leder 

även till att personen får svårt att fokusera på provuppgiften och svara på frågorna. Istället för 

att reflektera kring vem Gustav Vasa var går tankegången kring hur svårt provet är och hur 

dåligt provresultatet kommer att bli. Förutom att bli ockuperad av negativa tankar finns det 

flera fysiska symptom där en del är samma som de vid generell ångest (Burke 1999). Vanliga 

symptom är ökade hjärtslag, muskelspasmer, magkänningar, spänningar i rygg och nacke, 

yrsel, skakningar och huvudvärk. Enligt Goonan (2003) får en person med provångest även 

ofta svettningar och kan bli väldigt irriterad och rastlös. Forskarna är inte helt ense om hur 

många som lider av provångest men trots att forskare har olika siffror om hur många de anser 
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har provångest så är procenttalet högt. Sammanfattningsvis kan sägas att forskarnas siffror för 

hur många som har provångest sträcker sig mellan att 10-20 % av eleverna i grundskolans 

senare år har provångest. Siffrorna varierar något från forskare till forskare vilket gör det svårt 

att veta vilka siffror som är tillförlitliga och hur många som har provångest. 

 

Det råder delade meningar bland forskarna kring vad provångest beror på. Cassady (2004) 

menar att en faktor kan vara problem med inkodningen av information förberedelsestadiet 

vilket kan leda till provångest då det instuderade materialet under provsituationen inte går att 

nå. Cassady (2002) menar även att en annan faktor kan vara att personer som drabbas av 

provångest har problem med att hantera sin oro. Cassady anser inte att dålig studieteknik ger 

provångest, däremot kan en faktor vara en dålig kognitiv organisation av materialet som 

senare ska återminnas. Jag anser dock att en dålig kognitiv organisation är en konsekvens av 

en dålig studieteknik. Goonan (2003) menar att provångest kan ha sitt ursprung i rädsla för att 

inte prestera bra eller framstå som ointelligent. Det råder även delade meningar kring om 

personer med provångest verkligen blir helt blockade i en provsituation trots att kunskapen 

finns där eller om det beror på en dålig studieteknik. Det kan leda till provångest då personen 

vet att kunskaperna som krävs för att klara av provet inte finns där på grund av bristfällig 

studieteknik. I Naveh-Benjamins studie (1991) finns dock forskare som hävdar att personer 

får provångest både på grund av psykiska orsaker och dålig studieteknik. Ett problem i 

tidigare forskning är att många forskare inte definierar provångest i sin forskning eller 

diskuterar vad provångest kan bero på. Flera diskuterar vilken symptom provångest har och 

inte den bakomliggande orsaken till varför vissa har provångest och andra inte.  

 

En forskare som dock väljer att diskutera orsaker till provångest i sitt arbete är Naveh-

Benjamin (1991). Enligt Naveh-Benjamin finns det två sorters provångest som orsakas av 

olika anledningar, blockering vid provtillfället eller dålig studieteknik. Den ena formen av 

provångest innebär att trots bra studieteknik, kommer negativa tankar vid provtillfället att 

blockera och hindra personen från att återminnas den information som tidigare kodats in. 

Detta trots att kunskapen finns där och trots en bra organisation vid inlärningen. Naveh-

Benjamin kallar detta för interferenshypotesen, att negativa och irrelevanta tankar under 

provsituationen interfererar med koncentrationen och hindrar återminnelsen. Det gör att det 

för den som har provångest inte bara är svårt att få fram den tidigare inkodade informationen 

utan nästintill omöjligt på grund av distraktionen från tankarna. De irrelevanta tankarna gör 

även att den som har provångest inte kan fokusera och koncentrera sig på varken 
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provinstruktioner eller provfrågor. Den andra formen av provångest menar Naveh-Benjamin 

beror på att personen har en dålig studieteknik och en dålig kognitiv organisation av 

informationen. Det gör att den personen har otillräckliga kunskaper. Det kallar Naveh-

Benjamin för bristhypotesen, att bristande kunskaper och dålig studieteknik leder till 

provångest. Enligt bristhypotesen uppstår provångest på grund av individens vetskap om dålig 

prestation som en följd av otillräckliga kunskaper. Till skillnad från interferenshypotesen är 

det i bristhypotesen inte ångesten som leder till en sämre prestation utan det är en konsekvens 

av ett annat problem, dålig studieteknik och dålig kognitiv organisation.  

 

Beroende på vilken definition av provångest som används kan forskningsresultaten tolkas 

olika. Enligt Benjamin (citerad i Naveh-Benjamin 1991) presterar elever med provångest inte 

bara dåligt på salstentamen utan även på hemtentamen. Om inte eleverna delas in i de två 

kategorier av provångest som Naveh-Benjamin (1991) använder sig av kan resultatet tolkas 

som att alla med provångest har en dålig studieteknik. McDonald (2001) motsäger detta då 

han har funnit att provångest inte påverkar resultatet på hemtentamen. Där kan den motsatta 

tolkningen göras om inte två kategorier av provångest används. Det vill säga att ingen med en 

hög grad av provångest har en dålig studieteknik. De motstridiga forskningsresultaten kan 

bero på att olika definitioner av provångest har använts eller att forskarna inte har gjort 

åtskillnad på om provångesten orsakas av interferens eller bristande kunskap.  

 

2.3.1 Provångest och prestation 

I en studie av Eady (1999) fanns inget signifikant samband mellan generell ångest och låga 

provresultat. Däremot visar forskning nästan uteslutande att provångest har en nedsättande 

funktion på prestationen. Cassady (2004) menar att provångest har en negativ påverkan på 

prestationen både under förberedelsestadiet för ett prov och under ett prov. Det är därför 

viktigt att skilja mellan generell ångest och provångest. Cassady (2002) visar i en studie att 

personer med en hög grad av provångest fick betydligt lägre poäng på tre olika 

kursexaminationer än de med en låg grad av provångest. I en del fall fick de med en låg grad 

av provångest överlägset bättre poäng än de med en hög grad av provångest. McDonald 

(2001) menar att det har blivit bevisat att nästintill all form av provångest har en negativ 

effekt på prestationen. Hembree (citerad i Cassady 2002) menar att provångest är en av de 

faktorer som ideligen påträffas ha ett samband med en reducering i prestationen. Eftersom det 

är i en utvärderingssituation provångest uppstår borde personer med provångest prestera bättre 

på uppgifter utan betyg. Det har visat sig att så är fallet. Enligt Matthews m.fl. (2000) 
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presterar inte bara personer med provångest bättre när de ej ska få betyg, även deras 

uppmärksamhet blir bättre. I en undersökning av Naveh-Benjamin m.fl. (1987) visade det sig 

att de studenter med en hög grad av provångest presterade bättre i situationer där de inte blev 

utvärderade.  

 

Att personer med provångest presterar sämre än personer som inte har det beror enligt Meijer 

(2001) på distraherande negativa tankar. De här tankarna hindrar personer med provångest 

från att koncentrera sig på provets uppgifter vilket därmed leder till en minskad prestation. 

Istället för att koncentrera sig på att söka relevant information i långtidsminnet som krävs för 

att kunna svara på provfrågorna ligger fokuseringen irrelevanta tankar som till exempel att 

frågorna är för svåra och hur viktigt det är att få ett bra resultat. Detta istället för att fokusera 

på vad det är för fråga som ska besvaras och vilken information som ska återminnas. Enligt 

Sarason (citerad i Cassady 2002) får personer med provångest problem med att återminnas 

relevant information som tidigare lagrats då de blir ockuperade med oroliga tankar. Enligt 

Naveh-Benjamin (1991) är detta enbart halva förklaringen. Den andra är att de som har 

provångest enligt bristhypotesen har en dålig kognitiv organisation av informationen vilket är 

anledningen till en sämre prestation. En annan förklaring enligt Matthews m.fl. (2000) är att 

när ångest uppstår kommer den som drabbas att fokusera på det som anses vara den viktigaste 

uppgiften. Den viktigaste uppgiften blir att klara provet och all tankerverksamhet kretsar kring 

detta istället för fokusera på att svara på provfrågorna.  

 

En provsituation kan upplevas som stressfull då det gäller att prestera bra eftersom läraren 

skall bedöma resultatet och gradera det. En provsituation är därmed en stressor, en faktor som 

orsakar stress (Smith 2003). Forskning visar att stress är en faktor som i samband med 

provångest påverkar provresultatet negativt. I en undersökning av Oostam och Meijer (2003) 

presterade personer med en hög grad av provångest bättre i en lugnare miljö än i en stressig 

miljö. I lugna förhållanden presterar inte bara personer med provångest mycket bättre utan 

kan även prestera bättre på ett minnestest än de som inte har provångest (Matthews m.fl. 

2000). I en undersökning av Kurosawa och Harackiewicz (citerad i Cassady 2002) gjorde 

personer med en hög grad av provångest betydligt färre fel på proven i en lugn miljö än i en 

stressig miljö. Forskarna upptäckte även att när de med provångest fick skriva i en lugn miljö 

gjorde de till och med färre fel på proven än de som inte hade provångest.  
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Om en person måste prestera bra och inte upplever sig få tillräckligt med tid att klara 

uppgiften kan det orsaka stress. Att prestera under tidspress kan ha en negativ inverkan på 

prestationen hos personer med provångest. Personer med ångest läser saktare än de som inte 

har ångest (Matthews m.fl. 2000). Det gör att personer med provångest behöver mer tid på sig 

att läsa instruktioner, frågor och eventuella texter än de som inte har provångest. Anledningen 

till detta är att de oroliga tankarna gör att det blir svårt att bearbeta och samordna information. 

Att konstant bli distraherad av andra tankar gör att meningarna i provet får läsas om och om 

igen då personen inte kan komma ihåg vad som precis lästes. Detta kan leda till att personen 

blir mer stressad av insikten att läsningen går sakta och innehållet är svårförståeligt och att 

tiden kan bli knapp. Detta kan i sin tur leda till ännu mer stress och en ond cirkel är skapad.   

 

2.3.2 Könsskillnader 

Flera forskare har kommit fram till att det finns en könsskillnad vad gäller graden av 

provångest. Kvinnor rapporterar nästan konstant en högre grad av provångest än män 

(Cassady 2002). Zeidner (citerad i Cassady 2002) menar dock att skillnaden mellan män och 

kvinnor i grad av provångest är minimal och enligt McDonald (2001) finns det ingen skillnad 

mellan män och kvinnor. Dock är det en övervägande majoritet forskare som menar att det 

finns en könsskillnad. Något som dock förbryllar även de eniga forskarna, och har gett 

upphov till en del diskussioner, är att trots att kvinnorna rapporterar en högre grad av 

provångest får de inte sämre resultat på prov än män med en lägre grad av provångest 

(Hembree, citerad i Cassady 2002). Detta borde vara fallet då desto högre grad av provångest, 

desto mer påverkas prestationen. Forskning visar därmed att sambandet mellan en 

prestationsminskning och provångest är starkare för män än för kvinnor. Anledningen till 

detta resultat och om det verkligen stämmer råder det delade meningar om.  

 

McDonald (2001) menar att när en skillnad i grad av provångest mellan män och kvinnor 

uppstår i vissa undersökningar kan det bero på att kvinnor är mer villiga att rapportera om att 

de känner provångest. Enligt McDonald är kvinnor mer vana och mer öppna att rapportera om 

sina känslor än vad män är. Därmed blir sambandet mellan en prestationsminskning och 

ångest starkare för män än för kvinnor då samma grad av provångest rapporteras olika. Burke 

(1999) menar att det finns en könsskillnad vad gäller provångest och en förklaring kan vara att 

samhället ställer högre krav på kvinnor än på män. Kvinnor ska klara sig i och anpassa sig till 

en manlig värld för att lyckas. En annan förklaring till varför män och kvinnor uppvisar olika 

grad av provångest kan enligt Burke vara att kvinnor i större utsträckning än män är rädda för 
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att misslyckas eller få en negativ utvärdering. Deffenbacher (citerad i Cassady 2002) menar 

att graden av provångest blir högre med vissa mätinstrument då kvinnor är mer emotionella än 

män. Det gör att kvinnor får en högre grad av provångest än män trots att de egentligen 

upplever samma grad av provångest. Enligt Matthews m.fl. (2000) beror könsskillnaderna på 

både miljö och biologi. En del skillnader föds vi med och andra skapas beroende på vilken 

miljö vi växer upp i. Enligt Arch (citerad i Cassady 2002) beror könsskillnaderna i provångest 

på att män i större grad än kvinnor upplever en utvärderande situation som utmanande. 

Kvinnor upplever oftare än män en utvärderande situation som hotfull vilket gör att samma 

situation upplevs som mer ångestfylld av kvinnor.  

 

2.3.3 Åtgärder  

Det finns många återgärder för att underlätta för personer med provångest. En åtgärd är att ha 

tydliga och väl strukturerade anvisningar på prov då personer med provångest tenderar att 

prestera bättre då. Forskning visar nämligen att personer med en hög grad av provångest får 

problem med material och instruktioner som inte har en tydlig struktur och organisation 

(Matthews m.fl. 2000). En förklaring kan vara att personer med provångest vid provtillfället 

har svårt att sammanbinda meningar då de konstant blir distraherade av irrelevanta tankar. Är 

då instruktionerna eller provfrågorna otydliga och kräver koncentration och fokusering för att 

personen ska förstå vad det står, är det i princip omöjligt för en person med provångest att 

kunna tyda och förstå texten. Även Naveh-Benjamin (1991) skriver i sin artikel att 

oorganiserat material försvårar för personer med provångest.  

 

En annan åtgärd som riktar sig till såväl föräldrar som lärare är att inte fokusera för mycket på 

hur bra barn presterar. Mueller och Dewick (citerad i McDonald 2001) menar att barn som får 

för mycket beröm när de presterar bra kan få omvänd effekt, istället för att öka deras 

prestation kan den sänkas. De här barnen ser provresultatet på ett mått på hur bra och 

intelligenta de är och får en väldig inre press att prestera bra. Ett dåligt resultat leder till 

besvikna föräldrar och en upplevelse av att vara ointelligent. Även om föräldrarna menar väl 

skapar detta inte bara en grogrund för provångest och en sämre prestation utan de här barnen 

kommer med stor sannolikhet att utveckla provångest (Nicholls, ibid). Därför är det viktigt att 

inte bara berömma barn för hur de presterar utan att även fokusera på själva ansträngningen, 

även om resultatet inte blev så bra. Barn behöver inte för mycket fokusering från sina 

föräldrar på hur de presterar då de redan är väl medvetna om detta och jämför sin prestation 

med klasskamraternas.  
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Enligt Naveh-Benjamin (1991) är det utvärderingssituationer som gör att de med provångest 

presterar sämre, så en åtgärd vore att eliminera de här situationerna. I praktiken skulle det 

dock göra mer skada än nytta då utvärderande situationer alltid kommer att stötas på under 

livets gång och det bästa är att lära sig att hantera dem istället för att konstant undvika dem. 

Enligt Burke (1999) kan avslappningsterapi vara ett sätt för personer med provångest att 

hantera en utvärderingssituation. Som tips till läraren nämns bland annat åtgärderna att skapa 

ett klassrum som upplevs som välkomnade och tryggt samt att inte använda en rödpenna vid 

rättande av prov. Cassady (2004) menar att personer med provångest behöver lära sig en 

teknik för att bli bättre på att förbereda sig inför prov och träna på att hantera känslorna i en 

stressande miljö. Det är även viktigt med emotionellt stöd från anhöriga och instruktörer. 

Även Birenbaum och Nasser (citerad i Goonan 2003) påpekar vikten av att alla med 

provångest behöver lära sig hantera stressfulla situationer. Birenbaum och Nasser menar att 

terapi med fokus på kognitiva tekniker för att hantera provångest är väldigt effektivt.  

 

Naveh-Benjamin (1991) menar att det är svårt att ta fram ett generellt träningsprogram för att 

får bort eller mildra graden av provångest, eftersom det enligt Naveh-Benjamin finns två 

kategorier av provångest. Den som har provångest enligt interferenshypotesen har redan en 

bra studieteknik men presterar dåligt på grund av ovidkommande tankar. Då kommer inte den 

personen att prestera bättre med ett åtgärdsprogram som förbättrar studietekniken. 

Studietekniken är redan bra, det är inte där problemet ligger. På samma sätt kommer inte 

personer som har en dålig studieteknik att prestera högre för att de får ett åtgärdsprogram där 

de lär sig att bearbeta bort ångesten. Detta är precis vad Naveh-Benjamins forskning visar. 

Personer med provångest enligt interferenshypotesen presterade inte bättre efter att ha fått 

hjälp med att öva upp studietekniken och personer med provångest enligt bristhypotesen 

presterade inte bättre efter att ha fått hjälp med ångesthantering. Däremot har det visat sig att 

studenter med provångest som har en dålig studieteknik presterar bättre när de får ett 

åtgärdsprogram som innebär att de får lära sig en bättre studiemetod. Och de med provångest 

som har en bra studieteknik presterar bättre när de blir av med sin ångest. Det här tyder på att 

det skulle finnas två kategorier av provångest som Naveh-Benjamin hävdar. Dels en som 

huvudsakligen drabbar studietekniken och en som huvudsakligen drabbar kognitiva 

funktioner då det krävdes två olika återgärdsprogram för att få de här personerna att prestera 

bättre.   
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3 Metod 

 

3.1 Kvalitativ metod 

 

I den här undersökningen har ett kvalitativt angreppssätt valts. Dels valdes den här metoden 

då det idag inte finns någon forskning på provångest med ett kvalitativt angreppssätt och dels 

valdes den här metoden för att gå på djupet i hur elever som ligger högt på en provångestskala 

upplever och känner inför och under ett prov. Jag har valt att fokusera kring, och gå på djupet 

i hur eleverna upplever, känner och tänker kring sin situation. Då är ett kvalitativt 

angreppssätt den bästa metoden (Maykut och Morehouse 1994). Såväl syfte som 

frågeställningar är baserade på ett kvalitativt angreppssätt.  

 

 

3.2 Bearbetning, analys och fenomenlogi  

 

Materialet från informanterna kommer att bearbetas utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. 

Fenomenologin använder det talade ordet som metod för att komma åt människors olika 

uppfattningar och då främst intervjuer (Kroksmark 1987). Det stämmer bra med min 

undersökning då min metod är intervju. Inom fenomenologin görs en komparativ analys av 

informanternas tankematerial, och ett försök att se vad de har gemensamt (Alvesson och 

Sköldberg 2008). Fenomenologer försöker hitta kärnan i materialet. För att göra detta kommer 

allt material från intervjuerna att skrivas ut. Det gör det enklare att jämföra de olika 

informanternas svar och försöka hitta det centrala i materialet.  

 

Inom fenomenologi är det den subjektiva upplevelsen som är utgångspunkten (Alvesson och 

Sköldberg 2008). Varje individ uppfattar samma händelse på olika sätt. Samma fenomen kan 

beskrivas ur olika synvinklar då alla individer har olika erfarenheter och lärt sig olika saker 

som påverkar tolkningen av situationen. Varje gång något nytt lärs in kommer det att påverka 

tolkningen av en situation. Anledningen till att samma situation upplevs på olika sätt beror på 

alla samlade erfarenheter och de uppfattningar som anskaffats under levnadstiden. Då alla 

lever unika liv får de varje individ olika erfarenheter och uppfattningar som leder till att alla 

ser saker på olika sätt. 
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Fenomenologin har sitt ursprung i att naturvetenskapen ansågs vara för abstrakt och låg för 

långt ifrån individens vardag. Därför är det individens subjektiva upplevelse som är 

utgångspunkten i fenomenologi. Inom fenomenologin görs därför en skillnad på hur 

någonting är och hur någonting uppfattas (Bernmark-Ottosson 2005). Till exempel kan en 

provsituation upplevas som hotfull av en person med provångest. Det betyder inte att den är 

hotfull. Detta kallas för första och andra ordningens perspektiv. Den första ordningens 

perspektiv handlar om hur något är, fakta. Om situationen är hotfull eller inte är första 

ordningens perspektiv. Andra ordningens perspektiv är hur någonting uppfattas vara, hur 

individen upplever att något är. Om situationen upplevs som hotfull av individen är den det 

enligt andra ordningens perspektiv trots att detta kan vara falskt enligt första ordningens 

perspektiv.  

 

Inom fenomenologi är det individens upplevelser och erfarenheter som är i centrum (Stensmo 

2002). Det stämmer väl överrens med den här undersökningen som går ut på att få en djupare 

förståelse för hur informanterna upplever och känner. Då ett fenomenologiskt perspektiv utgår 

ifrån att samma händelse kan uppfattas på olika sätt och ha olika innebörd för olika människor 

kan inte forskaren säga att en informants upplevelser är felaktiga. En undersökning som görs 

ur ett fenomenologiskt perspektiv är inte ute efter att hitta rätt och fel utan att få reda på hur 

varje individ uppfattar det område som forskaren undersöker. Respondentens tankar och 

upplevelser är i fokus och är det som är relevant. Forskaren är en aktiv tolkare som utgår från 

att få en förståelse för hur varje informant uppfattar ett visst fenomen eller en specifik 

situation. Det är viktigt att som forskare gå in förutsättningslöst utan förutfattade meningar. 

Det gäller att som forskare försöka vara så objektiv som möjligt i sin tolkning och i en 

intervjusituation.  

 

Problem med fenomenologi är att som forskare går det inte att vara helt objektiv (Stensmo 

2002). Mina tidigare erfarenheter och förförståelse kommer att påverka tolkningen även om 

jag strävar efter att vara så objektiv som möjligt. Det innebär att flera tolkningar kan göras av 

samma material, min tolkning är inte den enda möjliga. Det gör att en annan forskare kan 

komma fram till ett annat resultat utifrån samma material. Men då jag är ute efter en djupare 

förståelse utifrån informanternas perspektiv anser jag ändå att fenomenologi är rätt 

utgångspunkt för den här studien.  
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3.3 Metoddiskussion  

 

Det finns en del problem med ett kvalitativt angreppssätt som är viktiga att vara medveten 

om. En kvalitativ undersökning är, till skillnad från en kvantitativ, inte statistiskt mätbar och 

det går inte att generalisera resultaten på hela dess population (Maykut och Morehouse 1994). 

Då jag med den här undersökningen inte är ute efter att mäta ytlig information eller föra 

någon statistik ser jag inte detta som ett problem. Jag är inte heller ute efter att generalisera 

utan att få ett så detaljerat och beskrivande material som möjligt och då är kvalitativ metod 

det bästa angreppssättet. 

  

En kvalitativ undersökning tar mycket längre tid än en kvantitativ då det inte bara går att 

snabbt mata in svaren i en dator utan de måste analyseras var för sig (Denscombe 2006). Jag 

har ändå valt att ha öppna frågor då jag inte vill styra elevernas svar utan vill låta dem svara 

fritt med egna ord. Min förhoppning är att det ska komma fram tankar och idéer som jag själv 

inte har tänkt på.  Detta gör dock att jag måste begränsa mig på ett helt annat sätt och ha 

mycket färre informanter än om jag hade gjort en kvantitativ undersökning. Men då det inte är 

antalet informanter som är det huvudsakliga i undersökningen utan istället att få en djupare 

förståelse för hur varje enskild individ upplever en specifik situation, är inte detta ett problem.  

 

Det är viktigt att ha i åtanke när intervjuerna utförs att ge ett så likvärdigt intryck som möjligt 

(Denscombe 2006). Det är viktigt att som forskare sträva efter att varje intervjutillfälle är så 

likt det andra som möjligt eftersom jag som forskare annars kan påverka resultatet. Både 

klädstil och språk behöver hållas på en likvärdig nivå vid alla tillfällen. Därför är det viktigt 

att ha noggrant förberett vad som ska sägas till informanterna så att inte olika saker, eller 

information ges samt att samma språkliga nivå hålls. Med detta i åtanke har en intervjuguide 

skapats. (Se bilaga 3).  

 

En vanlig kritik mot ett kvalitativt angreppssätt är att resultatet är produkten av en 

tolkningsprocess (Maykut och Morehouse 1994). Resultatet blir en produkt av interaktionen 

mellan informanternas tolkning och forskarens tolkning. Det är forskaren själv som letar upp 

och tolkar in olika kategorier i datan vilket gör att andra forskare kanske inte kommer fram till 

samma kategorier. Hade en kvantitativ undersökning utförts hade eleverna försetts med 
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svarsalternativ och då hade det blivit en tolkning utifrån om en teori stämmer eller inte. I en 

kvalitativ undersökning kan forskarens egna förväntningar och värderingar påverka. Därför är 

det viktigt att sträva efter att vara så objektiv som möjligt. Jag anser ändå, nackdelarna till 

trots, att ett kvalitativt angreppssätt är den metod som är bäst lämpad för den här 

undersökningen. Hade istället ett kvantitativt angreppssätt valts finns en risk att jag hade 

missat att få fram en mer nyanserad förklaring till hur informanterna upplever och känner 

inför och under en provsituation. 

 

 

3.4 Urval  

 

Urvalet består av elever på en grundskola för senare åldrar i södra Sverige. Respondenterna 

valdes genom flerstegsurval (Denscombe 2006). De första respondenterna valdes ut genom 

tillfällighetsurval. En god vän till mig är lärare sedan en tid tillbaka och erbjöd sig att jag 

kunde få komma till hennes skola och göra undersökningen där. Hon valde ut en klass som 

undersökningen kunde utföras på. Jag känner därför inte eleverna sedan tidigare vilket jag ser 

som en fördel. Då frågorna behandlar hur det känns inför och under ett prov kan det vara 

lättare att prata med en utomstående än någon man träffar regelbundet. Framförallt kan det 

vara lättare att prata med någon som inte längre fram kommer att bedöma eller sätta betyg.  

 

Då de elever som valts för den här studien inte har fyllt 18 år togs beslutet att dela ut 

informationslappar (se bilaga 1) ut till såväl eleverna som föräldrarna. Trots att 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Codex 2008, www.codex.vr.se) säger att detta endast 

behöver göras för de som ännu inte fyllt 15 år kändes det bättre att få målsmans godkännande 

för alla elever som ännu inte blivit myndiga. På informationslapparna till målsman fanns 

information om studien samt kontaktuppgifter ifall någon ville ha mer information eller hade 

några frågor. De elever som kunde tänka sig att delta i studien ombads att lämna tillbaka 

lapparna med målsmans underskrift för godkännande av deltagande. 27 lappar med 

underskrifter kom tillbaka. De här eleverna fick fylla i en enkät av Oostdam och Meijer 

(2003) om hur de känner inför och under ett prov (se bilaga 2). 

 

Det andra urvalet av respondenter valdes genom subjektivt urval. Utifrån elevernas prestation 

valdes de ut för intervjuer. Eleverna delades in i tre kategorier beroende på vilka poäng de fått 
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på enkäten. ”Låga poäng”, ”medelpoäng” och ”höga poäng”. De som hamnade i gruppen 

”låga poäng” hade 1-50 poäng, de som hamnade i gruppen ”medelpoäng” hade 51-100 poäng 

och de som hamnade i gruppen ”höga poäng” hade 101-150 poäng. Maxpoäng på enkäten är 

150 poäng. Enligt Oostdam och Meijer (2003) har de som får höga poäng på deras enkät med 

stor sannolikhet provångest. Efter att resultatet sammanställts valdes 5 studenter ut för 

intervju, 2 killar och 3 tjejer. De som valdes ut för intervju hade alla hamnat i gruppen ”höga 

poäng” på enkäten.  

 

 

3.5 Upplägg  

 

Innan undersökningen kunde börja ombads de elever som kunde tänka sig att delta i 

undersökningen att lämna in ett medgivande från målsman om deras deltagande. Efter att ha 

fått in alla medgivanden, totalt 27 stycken, fick eleverna fylla i en enkät av Oostdam och 

Meijer (2003), (se bilaga 2) för att mäta om de ligger högt eller lågt på en provångestskala. 

Enkäten är översatt till svenska och har delvis omarbetats. Enkäten innehåller 30 frågor om 

provångest som behandlar oro, känslor och självförtroende i en provsituation. Enligt Oostdam 

och Meijer är de här tre faktorerna avgörande för om en person har provångest eller inte vilket 

de har fått stöd för i sin forskning. Frågorna är uppdelade i de ovannämnda tre kategorierna 

och speglar de olika negativa faktorerna som kännetecknar provångest, till exempel ”Inför och 

under ett prov känner jag att mitt hjärta slår fort” (fråga 23) och ”När jag skriver prov kommer 

jag på mig själv med att tänka på hur mycket smartare än mig de andra eleverna är” (fråga 3). 

Försökspersonerna fick svara på en skala om hur väl varje påstående stämde in på hur de 

känner sig inför och under en provsituation. Svarsskalan om hur väl varje påstående stämmer 

in sträcker sig mellan ett och fem där ett är ”inte alls” och fem är ”absolut”. Högsta möjliga 

poäng på enkäten är 150 och lägsta möjliga poäng är 30. Oostdam och Meijer menar att ju 

högre poäng på svarsskalan, desto högre grad av provångest. Fyra frågor är dock omvända till 

positiva och poängen på de frågorna måste därför räknas om. Detta för att undvika att den 

som besvarar enkäten ska fylla i samma siffra hela vägen vilket forskning visar kan vara en 

risk om det inte finns omvända frågor (Mitchell och Jolley 2003).  

 

Efter att eleverna fyllt i enkäten delades de in i grupper utifrån hur många poäng de fick. De 

som fick 1-50 poäng hamnade i gruppen ”låga poäng”, 51-100 i gruppen ”medelpoäng” och 
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101-150 hamnade i gruppen ”höga poäng”. Fem elever ur gruppen ”höga poäng” valdes ut för 

intervju. Intervjun genomfördes i formen ansikte mot ansikte (Denscombe 2006) och vid ett 

tillfälle per person. Intervjuerna kommer att göras en och en efter rekommendationer enligt 

Mitchell och Jolley (2003). Detta för att informanterna ska känna sig trygga och uttrycka sin 

egna åsikt och inte falla för grupptryck. Det är även för att garantera att svaren på frågorna är 

självständiga och oberoende av vad de andra informanterna tycker. Vid gruppintervjuer finns 

även en risk att informanterna inte svara sanningsenligt. Enligt Denscombe (2006) är 

intervjuer ”ansikte mot ansikte” tidsmässigt väldigt kostsamt. Men eftersom jag är ute efter 

djupare och fylligare data anser jag den här metoden vara mest lämplig. Svarsfrekvensen vid 

den här intervjuformen är dessutom högre än vid andra intervjuformer och eftersom få 

intervjuer skulle göras ansåg jag det viktigt att inte få något bortfall.  

 

Som intervjustil har en semistrukturerad form valts (Denscombe 2006).  Det innebär att 

intervjun utgår från olika teman och frågor men intervjuformen är flexibel. En intervjuguide 

har skapats med utgångspunkt i fyra teman med ett par öppna frågor under varje tema. 

Intervjuguiden har skapats utifrån studiens frågeställningar. Utrymme har lämnats för 

följdfrågor som kan ställas för att låta informanten utveckla sina tankar. Även nya frågor kan 

ställas till informanten som ligger inom det förutbestämda temat. De frågor som ställs är 

öppna frågor som låter informanten berätta fritt. De fyra teman som valts i den här 

undersökningen är; prov, prestation, talas det om provångest och åtgärder. (se bilaga 3). 

Intervjun spelades in med informanternas godkännande och utfördes på deras skola i ett 

grupprum. Ett grupprum valdes då Denscombe (2006) rekommenderar att intervjun utförs i en 

tyst och lugn miljö. Skolan valdes som intervjuplats då det är en plats där informanterna 

känner sig hemma. Detta då  informanterna känner sig mer avslappnade i en miljö som de är 

bekanta med (Maykut och Morehouse 1994). Om forskningen utförs i en för informanterna 

naturlig miljö ökar det sannolikheten för att intervjun ska bli lyckad och att informationen blir 

fylligare och djupare. Materialet har sedan renskrivits på dator. Transkriberingen har varit 

ordagrann efter informanternas svar. För att underlätta analysen har all data från intervjuerna 

skrivits ut.  
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3.6 Etiska ställningstagande 

 

I den här studien har i största möjliga mån genomsyrats av de etiska riktlinjer som utförts av 

Vetenskapsrådet (Codex 2008, www.codex.vr.se). Innan undersökningen startade delades 

skriftlig information ut till elever och vårdnadshavare. Där fanns information om vad studien 

handlar om, hur den skulle gå till, att den är helt anonym med mera. Endast de elever som 

både själva har godkänt sitt deltagande och lämnat in intyg från vårdnadshavare som 

samtycker om deras deltagande ingår i studien. Innan enkäten delades ut informerades alla 

elever om att deltagandet var helt frivilligt och att det är tillåtet att avbryta när som helst under 

studien. En ny genomgång gjordes om vad studien skulle handla om och hur hela 

undersökningen skulle gå till. Eleverna var medvetna om att fem stycken skulle bli tillfrågade 

om att vara med i en intervju. Information gavs även om konfidentiellitet där jag försäkrade 

att alla uppgifter angående skola, lärare och elever skulle stanna hos mig. Fingerade namn 

skulle komma att användas i studien. Eleverna fick även information om att materialet i sin 

helhet endast kommer att läsas och avlyssnas av mig och bara användas i 

forskningssammanhang. Eleverna fick också veta att endast kortare citat skulle komma att 

användas i studien. Information gavs även om att materialet skulle förstöras efter genomförd 

studie.   
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4 Resultat 

 
Nedan följer en sammanställning av resultatet av samtliga fem intervjuer utifrån studiens 

frågeställningar. Under varje tema presenteras resultatet från alla informanter för att läsaren 

lättare ska få en översikt i vad som skiljer sig åt mellan informanterna och vad som är lika. 

Informanters resultat presenteras i kronologisk ordning i varje tema för att underlätta för 

läsaren. Alla namn är fingerade. Citat används för att belysa intervjumaterialet och göra texten 

mer levande.  

 

 

4.1 Hur upplever eleverna en provsituation?  

 

4.1.1 Tiden före provet 

Alla elever i studien är eniga kring att det känns nervöst innan ett prov. Hur långt innan de blir 

nervösa och andra upplevda symptom varierar lite mellan eleverna. Kvällen innan ett prov 

ligger Emma och funderar mycket kring konsekvenserna av om hon misslyckas. Hon är 

väldigt orolig över att göra föräldrarna besvikna eller få ett dåligt betyg. Kvällen innan ett 

prov har hon ont i magen.  

 

Johanna blir nervös redan från dagen då eleverna får veta att de ska ha prov tills hon har 

skriva klart provet. Johanna oroar sig för hur hon kommer att prestera på provet. Hon menar 

dock att hon blir lite mindre nervös när hon har studerat ordentligt än när hon inte har gjort 

det. Johanna påpekar dock att även om hon har läst på mycket inför provet så känns det ändå 

inte riktigt bra kvällen innan. Även Tova menar att hur mycket hon har studerat inför ett prov 

påverkar hur nervös hon blir:  

 

Det är olika från situation till situation. Det beror väl på hur mycket jag har 

övat och sånt med, men det, så här, man är alltid lite nervös. 

 

Om Tova har läst på mycket inför ett prov blir hon inte lika nervös som när hon inte har gjort 

det. Tova berättar att hennes mamma brukar säga att det viktigaste är att ha gjort sitt bästa på 

provet, inte hur många poäng man får. Tova menar precis som Johanna att även om hon har 
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läst på mycket inför ett prov är hon alltid lite nervös. Innan ett prov brukar hon känna att de 

andra i klassen kommer att skriva mycket bättre än henne och är mycket duktigare. Hon 

brukar dock inte blir nervös förrän cirka en timme innan hon ska skriva provet.  

 

Oscar säger att han inte bryr sig särskilt mycket om prov och pluggar väldigt sällan, men även 

han säger att han blir stressad och nervös inför ett prov. Nervositeten brukar komma kvällen 

innan och om det är stora prov som till exempel de nationella proven är han mer nervös än 

inför de ordinarie proven. När det är stora prov blir Oscar nervös flera dagar innan 

provtillfället. Även Fredrik berättar att han är nervös inför ett prov.  

 

4.1.2 Tiden under provet 

En vanlig reaktion bland eleverna är att de glömmer bort information när de sitter och skriver 

prov. Några menar att det beror på nervositeten och några menar att det beror på att de inte 

har studerat tillräckligt. Hur de upplever själva provsituationen skiljer sig åt mellan eleverna. 

Emma menar att hon glömmer bort information som hon egentligen kan. 

 

Ibland känns det, ehm, alltså, det är precis som man får hjärnsläpp, alltså 

man, man får panik och så glömmer man allting som man egentligen kan. Och 

så kommer man på allting efteråt. 

 

När Emma sitter och skriver prov är hennes mage orolig. Ibland kommer hon på sig själv med 

att sitta och tänka på annat, till exempel vad hon ska göra nästa dag.  

 

Johanna berättar att när hon sitter och skriver ett prov brukar det kännas bra om hon har 

studerat mycket innan och märker att hon kan svara på frågorna. Om hon känner att hon inte 

har tränat tillräckligt eller märker att hon inte kan svara på frågorna brukar det inte kännas så 

bra. Ibland kan hon få en blockering men det händer inte så ofta. Hon brukar oftast inte tänka 

på annat när hon sitter och skriver prov utan är väldigt fokuserad på att svara på frågorna. Hos 

vissa lärare får eleverna lyssna på musik när de skriver prov och då kan Johanna ibland 

komma på sig själv med att börja tänka på annat. Om det är ett stort prov som tar lång tid kan 

hon börja tänka på att hon vill bli klar så hon kan få gå därifrån istället för att fokusera på 

själva provet. Hon kan även bli väldigt trött under ett prov om det tar lång tid.  
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Tova är väldigt fokuserad när hon skriver prov. Hon försöker memorera sina anteckningar och 

skriva ner så mycket som möjligt på provet. Tova upplever tidsbegränsningen under prov som 

stressande. Hon är rädd att inte hinna skriva allt som hon kommer ihåg och vill ha med. Även 

Oscar uppger att tidsbegränsningen gör honom stressad.  

 

Dels är det den grejen du måste sitta där, du har speciell tid på dig att bli klar 

och det är ändå min framtid som spelar nån roll här liksom, kommer jag att 

komma in på min gymnasielinje, kommer jag få jobb sen liksom. Så det är mycket 

tankar som kommer igen liksom.  

 

Oscar berättar att de prov där han får lyssna på musik gör honom lugn och minskar hans 

stress och nervositet. Om han inte får ha musik kan han bli så stressad att han knappt är 

medveten om vad han skriver på provet. Precis som Johanna kan Oscars komma på sig 

själv när han skriver prov med att tänka på att han vill därifrån så fort som möjligt istället 

för att tänka på provfrågorna. Oscar är så mån om att snabbt komma bort från klassrummet 

där alla sitter och skriver prov att han ibland glömmer att gå tillbaka i texten och läsa 

igenom det han har skrivit. Han bara lämnar in för att så fort som möjligt kunna lämna 

klassrummet.  

 

Fredrik blir ofta blockerad i en provsituation trots att han har läst på. Att Fredrik glömmer 

av det han tidigare studerat in beror på att han inte kan återminnas informationen. Fredrik 

säger att det inte beror på att han inte har studerat tillräckligt. Fredrik tycker det är väldigt 

jobbigt att få en blockering då han känner att de andra i klassen inte tror att han kan svaren 

på frågorna när han inte skriver någonting. Fredrik vill därför inte att klasskamraterna ska 

se att han inte skriver eftersom de då tror att han har gett upp. Fredrik är orolig att 

klasskamraterna ska tänka att han inte är lika begåvad som dem. 

 

Alltså om de märker att man inte skriver någonting så tror dem att man är dum 

och kan ingenting så. Och det är pinsamt.  

 

4.1.3 Tiden efter provet 

Alla eleverna känner en lättnad över att provet är över. Flera av eleverna känner sig dock 

ambivalenta efteråt. Dels känner de en lättnad över att provet nu är över men dels känner de 

även en oro över resultatet. Emma berättar att hon fortfarande är nervös efter att ha lämnat 
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provsalen men är ändå lite lugnare än före och under provet. Ibland kan hon till och med 

känna sig väl till mods. Direkt efter provet kan hon dock få panik då mycket att den 

information hon glömde under själva provskrivandet nu kommer tillbaka och oroa sig för 

provresultatet. Även Johanna tycker att det är skönt när hon har skrivit klart provet. Johanna 

berättar även att efter ett prov är hon väldigt trött.  

 

…lättnad om det har gått bra, men om det inte har gått så bra så, så är det ju mer 

skönt att det är över ändå. 

 

Tova säger att det är skönt att ha fått det överstökat och menar att det känns bättre efter att 

hon skrivit ett prov än innan. Tova säger att hon inte har så höga förväntningar på resultatet så 

om hon bara har fått skriva en del på några frågor är hon nöjd.  

 

Oscar berättar att han innan han ska skriva ett prov blir en helt annan person så det är skönt att 

få bli sig själv igen efter att ha skrivit provet, ”back to normal”. Han tycker att det är väldigt 

skönt när provet är över och han kan sluta tänka på det och ägna sig åt saker som han tycker 

om. Fredrik känner också en lättnad över att provet är över men oroar sig för resultatet. Efter 

ett prov känns det spänt, framförallt om Fredrik inte tror att det har gått så bra.  

 

 

4.2 Hur hanterar eleverna en provsituation?  

 

Emma väljer att förtränga att hon har prov och därmed kväva sina oroskänslor. Hon försöker 

låta bli att tänka på det men kvällen innan hon ska skriva prov är det nästan omöjligt att inte 

tänka på det. Ibland har Emma svårt att somna då hon inte kan sluta tänka på morgondagens 

prov. För att försöka lära sig det material som Emma ska ha prov på brukar hon skriva om all 

text med egna ord som hon sedan försöker memorera.  

 

För att inte vara så orolig under en provsituation försöker Johanna att tänka positivt. Hon 

tänker på att det kommer att gå bra att skriva prov och om det inte går så bra så gör det inte så 

mycket. Innan Johanna går och lägger sig läser hon igenom det som hon ska ha prov på nästa 

dag och försöker memorera det en extra gång. Tova försöker, precis som Emma, förtränga att 

hon ska skriva prov.  
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Jag försöker mest typ, glömma bort att jag har prov. 

 

Ibland kan Tova öva mer på materialet hon ska ha prov på när hon känner sig stressad men 

oftast försöker hon bara glömma bort att hon har prov. När hon skriver prov försöker hon 

stänga ute alla ljud i klassrummet och bara fokusera på provet. När hon ska skriva prov har 

hon ett par öronhängen som hon alltid har på sig för att bringa tur. Tova tror inte att hon 

kommer att prestera bra när hon ska skriva prov och är nöjd med betyget godkänd.  

 

Oscar brukar bli stressad över att han ska skriva prov dagen innan och är sedan nervös tills att 

han har skrivit provet. När han känner sig stressad inför ett prov brukar han lyssna på musik i 

sin IPod och känner då sig lugn. Även Oscar glömmer bort att han har prov. Oftast kommer 

han på det kvällen innan provet.  

 

Fredrik blir väldigt orolig och nervös när ett prov närmar sig. Han är rädd för att inte få 

godkänt på ett prov och han oroar sig för att han inte ska få ett lika bra resultat som de andra i 

klassen. När han blir orolig försöker han koncentrera sig på att läsa på det material som han 

ska ha prov på. Han har dock svårt för att koncentrera sig, framförallt när han sitter i 

klassrummet och skriver provet.  

 

 

4.3 Vad tror eleverna om sin prestationsförmåga?  

 

Gemensamt för eleverna är att de oftast tror att de kommer att prestera dåligt på ett prov. Alla 

elever anser att ett dåligt provresultat beror på att de inte har studerat tillräckligt. Några tror 

dock att nervositeten har en viss påverkan på deras resultat. Emma tror alltid att hon kommer 

att prestera dåligt. Hon är rädd att hon ska få ett dåligt resultat för att hon inte har studerat 

tillräckligt eller för att hon inte är tillräckligt duktig. Emma tror att den nervositet hon känner 

när hon sitter och skriver prov påverkar resultatet.  

 

Ja, alltså, om man är helt lugn och koncentrerad går det säkert jättebra och man 

glömmer inte en massa saker och sen om man är nervös och okoncentrerad och 

tänker på annat och är rädd att allting ska gå fel så går det ju fel. 
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Emma menar dock att när hon får ett dåligt provresultat beror det till största delen på att hon 

inte har förstått vad läraren ville att hon skulle göra. Ibland har det dåliga resultatet berott på 

att Emma inte har läst på just de bitarna läraren ställer frågor på utan hon har fokuserat på 

andra delar. Men Emma berättar även att det ofta händer att hon får en blockering och inte 

kan komma ihåg det material hon tidigare har kodat in. Efter provet brukar hon dock komma 

på svaren som hon inte kunde komma ihåg när hon satt och skrev.  

 

Johanna berättar att i de ämnen där hon tydligt vet vad som krävs för att få ett visst betyg 

känns det bättre efter att hon har skrivit ett prov än de där hon inte vet vad som krävs av 

henne. Då upplever Johanna att hon är osäker på om det har gått bra eller dåligt på provet då 

hon inte vet vad som förväntas av henne. Hon tror att nervositet kan göra att man lättare 

glömmer bort saker som man redan kan. Johanna upplever att hon inte har tillräckligt med tid 

på sig när hon skriver ett prov så presterar hon sämre än när hon har gott om tid. Då händer 

det att Johanna glömmer bort svaret på frågor som hon egentligen kan. Ofta kommer hon på 

svaret på frågan lite senare. Johanna menar dock att om hon skriver dåligt på ett prov beror 

det på att hon inte har studerat tillräckligt mycket. Det beror inte på att hon är nervös.  

 

Även Tova berättar att tidsfaktorn har betydelse för hur hon har presterat. När Tova känner att 

hon har tillräckligt med tid på sig att skriva ner allt hon vill känner hon sig säker på att få ett 

G, vilket är hennes mål. Tova brukar studera mycket inför proven och repeterar allt kvällen 

innan. Hon är orolig för att hon ska få en blockering när hon skriver prov och studerar därför 

mycket. Tova vet att när hon får en blockering blir inte prestationen så bra. Till skillnad från 

de andra eleverna tror Tova att hon presterar bättre när hon är nervös än när hon inte är det. 

Om hon skriver dåligt på ett prov beror det på att hon inte har studerat tillräckligt mycket.  

 

Det känns som att det går bättre när jag är nervös innan provet än vad det gör 

när man inte är det. Jag vet inte, det känns som det i alla fall.  

 

Oscar menar att det oftast går bra på proven i de flesta ämnen. Han brukar inte ha så höga 

förväntningar och får ofta ett mycket bättre resultat än han förväntade sig. I NO förväntar 

Oscar sig dock alltid ett dåligt resultat. När Oscar skriver prov får han något som han kallar 

för en ”nervöskick” och då brukar han glömma en hel del material som han tidigare har 

studerat in. Han tror dock inte att det påverkar hur han presterar och ofta brukar han komma 
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ihåg det glömda materialet lite senare. Oscar menar att om han får ett dåligt provresultat beror 

det på att han inte har studerat tillräckligt.  

 

Fredrik brukar hoppas på att det han har presterat ska vara tillräckligt bra men oftast tror han 

inte att det har gått så bra. Ibland tror Fredrik att han ska prestera bra på ett prov men 

vanligast är att han tror att det ska gå dåligt. Att Fredrik blir så nervös tror han har en viss 

effekt på prestationsförmågan.  

 

Jag tror att det blir sämre när man är så nervös, för då tänker man inte, då kan 

man inte tänka så bra. 

 

Ibland när Fredrik skriver prov blir han så rädd för att prestera dåligt att han inte kan fokusera 

tankarna på provet. Han berättar att när han blir nervös får han svårt att tänka och då är det 

svårt att få fram den information som behövs för att få ett bra provresultat. Istället för att 

fokusera på provet fokuserar han på att han måste prestera bra. När Fredrik har skrivit dåligt 

på ett prov tror han att det beror på att han inte har studerat tillräckligt mycket och inte på att 

han blir nervös.  

 

 

4.4 Berättar eleverna om sina känslor för andra?  

 

4.4.1 Lärare 

Ingen av eleverna har pratat om sina känslor inför och under ett prov med sina lärare. Några 

elever tror att lärarna kan ana att de är nervösa men ingen har pratat med lärarna om det. 

Emma tror inte att hennes lärare vet om hur hon känner i en provsituation och det är inget hon 

har pratat med dem om. Johanna tror att några lärare har märkt att hon är nervös eftersom hon 

nästan direkt efter provet frågar hur det har gått. Johanna brukar fråga lärarna när hon får 

tillbaka provet och om de har tittat på hennes prov ännu. Johanna tror dock inte att alla lärare 

anar hennes känslor kring prov. Hon har inte pratat med några lärare om sina känslor. Tova 

vet inte om hennes lärare känner till hur hon känner i en provsituation. Det är inget som hon 

har pratat med sina lärare om.  

 

Det är inget som jag kanske går och säger så att jag är nervös. 
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Oscar tror inte att hans lärare känner till hur han känner i en provsituation. Inte heller han har 

diskuterat detta med sina lärare. Han menar att han inte har berättat det för sina lärare 

eftersom han ändå inte bryr sig särskilt mycket om sina betyg. De betyg han har idag räcker 

för att komma in på den gymnasieprogram han sökt till. Fredrik tror att hans lärare vet hur han 

känner i en provsituation men är inte säker. Det är ingenting som han har pratat med lärarna 

om. Fredrik säger att han inte tycker om så många av lärarna och därför inte pratar med dem.  

 

4.4.2 Vänner 

Några av eleverna har anförtrott sig åt sina vänner kring hur de känner i en provsituation, alla 

har dock inte gjort det. Emma brukar prata med sina vänner om prov men inte hur det känns. 

Hon och hennes vänner pratar mer om hur bra eller dåligt de tror att de har presterat. Ibland 

kan de prata om hur det känns efter provet, om det känns bra eller dåligt, men de pratar inte 

om hur det känns innan och under provet.  

 

Johanna pratar med sina vänner om både hur hon känner inför och under ett prov och hur de 

känner. Några av hennes vänner håller med och även de känner en viss nervositet. Innan de 

ska skriva prov brukar några av Johannas vänner brukar försöka övertyga henne om att provet 

kommer att gå bra.  

 

Tova och hennes vänner brukar sitta och förhöra varandra innan ett prov. Hon brukar säga 

ibland att hon är nervös. Annars är det inget de pratar om. Oscar kan berätta för sina 

klasskamrater att han inte har studerat tillräckligt och därför inte tror att det ska gå så bra. 

Men hur han känner före och under en provsituation berättar han oftast bara för sina närmsta 

vänner.  

 

Men oftast, jag brukar inte, dela med mig av mina känslor, jag brukar inte 

förklara för andra hur jag känner . Det är bara jag, bara de som står väldigt nära 

mig, typ kanske familj eller riktiga vänner 

 

Fredrik brukar inte berätta för sina vänner om hur han känner i en provsituation. Däremot 

brukar Fredriks vänner berätta för honom att de har svårt för att skriva prov.  
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4.4.3 Familj 

Hur eleverna känner inför en provsituation är inte heller något som alla pratar med sina 

familjemedlemmar om. Några av eleverna har dock berättat om hur de känner för sin familj. 

Emma har inte berättat för sin familj om hur hon känner i en provsituation. Johanna säger inte 

något självmant om hur hon känner men hennes familj brukar fråga henne och då brukar hon 

berätta hur hon känner. Ibland väljer Johanna att inte säga något även om de i familjen frågar 

henne om hur hon känner inför ett prov. Tova brukar prata med sin mamma om hur hon 

upplever provsituationen. Tova berättar att hennes mamma också brukar bli nervös när hon 

ska skriva prov. Oscar har berättat för sin familj om sina känslor inför och under ett prov. Han 

berättar bara för dem som står väldigt nära. Fredrik har berättat för sin mamma om hur han 

känner inför och under ett prov.  

 

Mamma vet ju och så. Hon vet ju. 

 

 

4.5 Åtgärder 

 

På frågan om hur lärarna skulle kunna göra det lättare för eleverna att skriva prov rådde 

delade meningar. Några kom med förslag på hur det skulle kunna bli lättare medan andra 

menade att det var dem själva som skulle förbättra sig och studera mer. Men även förslagen 

på hur lärarna skulle kunna få dem att prestera bättre skilde sig åt mellan eleverna. Emma 

säger att det skulle underlätta för henne om lärarna var tydligare med vad hon behöver kunna 

inför proven. Enligt Emma kommer det ibland helt andra saker på provet än vad lärarna har 

sagt och det gör det svårt för henne att veta vad som ska studeras in.  

 

Johanna säger att det skulle underlätta för henne om proven inte var så stora. Hon menar att 

det vid mindre prov inte blir lika stor press att prestera bra som vid ett stort prov. Om läraren 

har två prov istället för ett får eleven har en chans till att visa vad den kan om det inte går så 

bra på det första provet.  

 

Ja, kanske om man har ett stort prov kan man dela in det i två små eller ja, om det 

är så, så kan man dela in det i två små på samma termin istället för bara ett då på 

slutet.  
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Tova anser inte att lärarna kan göra någonting för att underlätta för henne att skriva prov. 

Tova menar även att det är hon själv som stressar upp sig och blir nervös och därmed kan bara 

hon göra något åt det. Tova säger att hon själv måste lära sig att inte bli så nervös. Inte heller 

Oscar anser att lärarna kan göra något för att underlätta för honom. Oscar menar att det är 

hans eget fel att han blir nervös och inte är något som lärarna kan påverka.  

 

Tror inte att det finns någonting dem kan göra, faktiskt. Det är jag själv som 

måste skärpa mig. Nej, börja plugga är det jag måste göra egentligen.  

 

Fredrik säger att det skulle underlätta för honom om han inte kände sig så pressad av tiden när 

han skriver prov. En del lärare ger Fredrik den tid han behöver när han ska skriva prov och då 

blir han inte lika nervös. Fredrik säger även att han hade önskat att det vore mer muntliga 

prov. Att han skulle få sitta ner själv med läraren. När Fredrik skriver prov har han väldigt 

svårt för att formulera sig och blir osäker på hur han ska skriva. Fredrik menar att det därför 

skulle det vara lättare att ha ett enskilt muntligt förhör med läraren.  
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5 Analys och diskussion 

 
I detta avsnitt kommer resultaten att analyseras och diskuteras. Informanterna kommer att 

redovisas i samma kronologiska ordning som i resultatdelen. På de områden tidigare 

forskning finns kommer resultaten att relateras till denna.  

 

 

5.1 Hur upplever eleverna en provsituation? 

 

5.1.1 Tiden före provet  

Alla elever i studien är nervösa inför ett prov och oroar sig för hur de kommer att prestera, de 

känner en rädsla för att bli utvärderad, vilket enligt Meijer (2001) är vad som definierar 

provångest. Emma ligger och tänker mycket kvällen innan och har ont i magen vilket är ett 

provångestsymptom (Burke 1999). Att Emma har provångest skulle kunna bero på att hon är 

rädd för att göra sina föräldrar besvikna genom att få ett dåligt betyg. Enligt Mueller och 

Dewick (citerad i McDonald 2001) kan de barn som får mycket beröm för sin prestation 

komma att identifiera sin personlighet med hur väl de presterar. Om de här barnen då 

misslyckas på ett prov kan de se sig själva som misslyckade. De skiljer inte på prestation och 

personlighet. Emma vill inte göra sina föräldrar besvikna och känner därmed en stor press att 

hon måste prestera bra. En rädsla för de konsekvenser som medföljer ett dåligt provresultat är 

enligt Meijer (2001) karakteristiskt för personer med provångest. Att Emma är nervös innan 

ett prov kan påverka inkodningen av materialet (Smith m.fl. 2003). Istället för att koda in det 

material Emma sedan ska ha prov på kan hon bli distraherad av sina tankar att hon måste 

prestera bra för att inte få ett dåligt resultat och därmed göra sina föräldrar besvikna.  

 

Johanna är nervös från den dag hon får reda på att hon ska skriva prov tills att provet är över. 

Det här skulle kunna ge uppmärksamhetsproblem när Johanna studerar inför provet då hon 

börjar oroa sig för hur det ska gå istället för att fokusera på texten hon ska lära in. Det som 

inte uppmärksammas kan inte kodas in för lagring i långtidsminnet (Smith m.fl. 2003). Det 

kan leda till en blockering i en provsituation. Om materialet inte har kodats in kan det inte 

heller återminnas. Att Johanna inte känner sig riktigt väl till mods kvällen innan ett prov trots 

en god förberedelse kan kategoriseras som en psykisk reaktion av provångest (Meijer 2001). 
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Detta då Johanna borde vara nöjd med att hon har studerat så mycket som hon har gjort och 

borde se fram emot att få visa sina kunskaper (McDonald 2001). Att Johanna inte känner sig 

tillräckligt förberedd inför ett prov betyder inte att hon inte har studerat tillräckligt. Det är 

vanligt förekommande att personer med provångest studerar mer än personer som inte har 

provångest (Cassady 2004). Trots detta upplever personer med provångest att de inte har 

förberett sig tillräckligt väl. Precis som Emma känner Johanna en rädsla för vilka 

konsekvenser ett dåligt provresultat kan få.  

 

Innan Tova går in i klassrummet för att skriva ett prov brukar hon tänka att klasskamraterna är 

mycket intelligentare än henne och kommer att prestera mycket bättre än vad hon kommer att 

göra. Det är väldigt vanliga tankar hos en person med provångest (McDonald 2001). Tova är 

nervös för hur hon kommer att prestera men verkar inte vara rädd för att göra sina föräldrar 

besvikna. Tovas mamma anser att det är ansträngningen som är det viktiga, inte resultatet.  

Tova brukar inte bli nervös förrän cirka en timme innan hon ska skriva ett prov och därför 

borde inte hennes inkodning av provmaterial påverkas, vilket enligt Cassady (2004) kan vara 

en faktor som orsakar provångest. När Tova känner att hon inte har studerat tillräckligt blir 

hon mer nervös än när hon när hon känner att hon är ordentligt förberedd. Att hon ibland inte 

känner sig tillräckligt förberedd trots att hon har läst på inför provet kan istället bero på en 

dålig studieteknik. En dålig studieteknik kan leda till provångest då personen vet att 

kunskaperna inte alltid är tillräckliga (Goonan 2003). Det stödjer Naveh-Benjamins (1991) 

hypotes om att det finns två kategorier av provångest varav den ena kallas för bristhypotesen. 

Personerna här får provångest på grund av dålig studieteknik. Stöd för att hon har en bristande 

studieteknik återfinns i att personer med provångest ofta ägnar mer tid åt att studera in 

material än de som inte har provångest (Cassady 2004). Dock kan detta på samma sätt vara ett 

bevis för att hon får blockering av psykiska orsaker då hon har ägnat mycket tid åt att koda in 

material. Därför är det svårt att veta om Tova får provångest på grund av nervositeten eller 

bristande studieteknik. Detta eftersom Tova säger att hon ibland känner sig förberedd och 

därmed inte är lika nervös.  

 

Oscar brukar bli nervös kvällen innan ett prov. Då han ofta glömmer bort att han har prov i 

kombination med att han inte bryr sig så mycket om sina betyg brukar han bara studera 

kvällen innan ett prov. Det brukar bli väldigt sent och han får inte den sömn han behöver. Det 

här tyder på att han tillhör kategorin som får provångest enligt bristhypotesen (Naveh-

Benjamin 1991) precis som Tova. Oscar får provångest på grund av att han har en dålig 
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studieteknik. En annan förklaring kan också vara att eftersom Oscar endast studerar kvällen 

innan när han även är nervös inför morgondagens prov är att materialet inte kodas in. 

Eftersom Oscar är nervös inför provet när han studerar är han sannolikt inte helt fokuserad när 

han studerar utan tänker på hur det ska gå på provet istället för vad det står i texten han ska ha 

prov på. Det gör att stora delar av materialet inte kommer att uppmärksammas och därmed 

inte kodas in på grund av distraherande irrelevanta tankar (Cassady 2004). Det är vanligt 

förekommande att personer med provångest missköter sin sömn och inte har sovit tillräckligt 

många timmar kvällen innan ett prov (Goonan 2003). Det gör att det inte går att prestera fullt 

ut då batterierna inte har kunnat laddas om.   

 

Även Fredrik blir precis som de andra eleverna nervös inför ett prov. Precis som för de andra 

eleverna kan detta få en påverkan på hur väl materialet kodas in (Smith m.fl. 2003). Om 

Fredrik presterar dåligt är han rädd för att klasskamraterna ska tänka att han är ointelligent. 

Därför känner Fredrik att han måste prestera bra på provet och de här negativa tankarna kan 

störa koncentrationen när materialet ska kodas in. Fredrik kopplar samman prestationen på 

provet med hur intelligent han är vilket är vanligt förekommande hos personer med 

provångest (Mueller och Dewick, citerad i McDonald 2001). 

 

Alla elever i studien blir nervösa innan ett prov vilket skulle kunna ha en negativ effekt på 

inkodningen av det material de ska ha prov på (Smith m.fl. 2003). Det kan leda till att det blir 

svårt eller omöjligt att återminnas på grund av bristande uppmärksamhet vid inkodningen. 

Dock har det inte framkommit i intervjumaterialet om eller hur mycket elevernas nervositet 

påverkar dem när de kodar in materialet som de ska ha prov på. Intervjumaterialet visar att 

eleverna känner nervositet och har negativa tankar inför provsituationen. Dock framkommer 

det ej om eleverna har de här tankarna när de studerar in sitt provmaterial eller i vilket 

sammanhang de här tankarna uppstår. Därför går det inte med säkerhet att säga att elevernas 

nervositet påverkar inkodningen av provmaterialet. Ett undantag är dock Oscar. Då Oscar är 

väldigt nervös och stressad kvällen innan ett prov och endast studerar just den kvällen kan 

slutsatsen dras att hans inkodning påverkas negativt av hans nervositet.  
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5.1.2 Tiden under provet 

Alla elever i studien upplever att de blir blockerade i en provsituation, dock i olika 

utsträckning. Det finns det olika orsaker till varför de blir blockerade. Att Emma får 

blockering skulle kunna förklaras med interferenshypotesen (Naveh-Benjamin 1991). Emma 

studerar till proven och säger att hon inte får en blockering för att hon har otillräckliga 

kunskaper. Då Emma vet att hon kan svaret på frågorna som hon tidigare har kodat in men 

inte lyckas återminnas i provsituationen brukar hon drabbas av panik. En ond cirkel skapas då 

fler negativa tankar än tidigare uppstår och tar bort fokus från själva provet (Meijer 2001). Att 

svara på frågorna blir inte det primära utan att klara provet blir det som tankarna faller på. 

Emma bekräftar detta då hon berättar att det händer att hon börjar tänka på annat när hon 

skriver prov. Enligt Emma kan tankarna både vara negativa och handla om provet, till 

exempel att hon borde ha studerat mer, men kan även handla om sådant som inte berör själva 

provet, till exempel vad hon ska göra nästa dag. Att Emma får panik och har negativa känslor 

i en provsituation kan förklara varför hon har problem med återminnelsen. Om hon är i ett 

sinnestillstånd när hon kodar in materialet, till exempel lugn, och i ett annat när hon ska 

återminnas, till exempel panik, försvårar det återminnelsen av tidigare inkodat material 

(Riesberg 2005). Sitter Emma dessutom och studerar i en miljö som inte påminner om 

klassrumsmiljön försvårar detta återminnelsen ytterligare. När Emma sitter och skriver prov 

brukar hennes mage vara orolig vilket är ett provångestsyndrom (Burke 1999).  

 

Johanna är den enda av eleverna som säger att det ibland kan kännas bra när hon skriver prov. 

Om hon känner att hon är tillräckligt förberedd och kan svara på frågorna kan hon ibland 

uppleva att det känns bra. Det gör att hon inte bara skiljer sig från de andra informanterna 

utan även att hon går emot en av de faktorer som karaktäriserar en person som har provångest, 

att tänka negativa tankar under en provsituation samt tro att man ska misslyckas (McDonald 

2001). Hur kan det då förklaras att Johanna ibland känner att det kommer att gå bra? En 

förklaring kan vara att Johanna antingen har en mildare grad av provångest eller ingen alls. 

Hon känner bara en vanlig oro inför prov. Det skulle betyda att enkäten av Oostdam och 

Meijer (2003) som används för att få fram personer med provångest inte är helt tillförlitlig. 

Men då Johanna har flera symptom som är typiska för personer med provångest går det inte 

att bortse från att hon med stor sannolikhet har provångest. Till exempel händer det att 

Johanna får blockering trots en god förberedelse. En annan förklaring kan vara att personer 

med provångest inte alltid känner att det kommer att gå dåligt utan att en positiv känsla ibland 

kan infinna sig när de skriver prov. Att tänka positivt kan även vara Johannas sätt att hantera 
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en för henne jobbig situation. Johanna brukar kunna vara rätt fokuserad på själva provet men 

om hon får lyssna på musik eller om det är ett större prov så kan hon börja tänka på annat. 

Framförallt att hon vill bli klar och få gå därifrån vilket visar på att Johanna inte upplever 

provsituationen som behaglig. Ibland kan hon även bli stressad över rädslan att inte hinna 

skriva klart i tid. Johanna kan även bli väldigt trött under en provsituation, framförallt när det 

är större prov. Det kan förklaras med att hon får kämpa hårt för att kunna fokusera på provet 

och stänga ute andra tankar.  

 

I en provsituation är Tova väldigt fokuserad på provet och dess frågor. Hon försöker att 

fokusera alla sina tankar kring hur hon ska besvara frågorna och tänka tillbaka på sina egna 

anteckningar. Ibland kan Tova dock bli distraherad av andra tankar när hon skriver prov. Det 

är negativa tankar kring att hon inte ska hinna skriva färdigt. Tova upplever tidsbegränsningen 

när hon skriver prov som väldigt stressande och är rädd för att inte hinna skriva ner allt. 

Anledningen till att Tova känner sig så stressad över tiden kan bero på att hon har problem 

med att hantera sin oro vilket är en orsak till provångest (Cassady 2002). Det gör att hon blir 

stressad eftersom hon får en faktor till att oroa sig för förutom hur hon kommer att prestera på 

provet; om hon kommer att hinna skriva färdigt provet i tid. Det kan även bero på att personer 

med provångest läser saktare än de som inte har det och då blir tidsfaktorn en stressor 

(Matthews m.fl. 2000). Att Tova tänker negativa tankar gör även att det tar längre tid för 

henne att inte bara läsa instruktionerna utan även att tänka ut svaren på frågorna och skriva 

ner dem. Detta eftersom hon konstant blir avbruten av de negativa tankarna när hon försöker 

fokusera på själva provet. Tova säger inte rakt ut att hon brukar få blockering i en 

provsituation men antyder det genom att säga att hon ibland minns mer än vad hon trodde att 

hon skulle göra. Det visar på att hon ibland får blockering och ibland inte. Att Tova studerar 

en hel del och ändå får ett dåligt resultat styrker att hon får en blockering. Om hon får 

blockering på grund av dålig studieteknik eller psykiska orsaker är svårt att avgöra.  

 

Att Oscar blir blockerad i en provsituation beror på bristhypotesen (Naveh-Benjamin 1991). 

Han har en uppenbart dålig studieteknik då han endast studerar till ett prov kvällen innan. 

Detta motsäger Cassady (2002) som menar att dålig studieteknik inte ger provångest. Att 

Oscar är nervös när han kodar in materialet försvårar inkodningen då negativa tankar kommer 

att distrahera honom från att enbart fokusera på materialet som skall kodas in (Smith m.fl. 

2003). Hans fokus ligger på att få klart provet så fort som möjligt istället för att fokusera på 

att svara på frågorna. Det som hjälper Oscar att blockera hans negativa tankar är musik. 
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Istället för att lägga all fokus på negativa tankar kan han koncentrera sig på provet. Oscar har 

musik på när han studerar in materialet han ska ha prov på vilket kan det förklara varför han 

presterar så bra trots en kort förberedelsetid och problem med inkodningen. Oscars 

återminnelse av provmaterialet underlättas av att miljön och sinnestillståndet är likvärdiga vid 

inkodning och återminnelse (Riesberg 2005). Att Oscar blir lugnare av musik i en 

provsituation kan förklaras med att han förmodligen har musik igång hemma när han studerar. 

När Oscar lyssnar på musik när han skriver prov associerar han det med hemmet och den 

trygghet som han känner där. Trots musiken är det uppenbart att Oscar finner en provsituation 

obehaglig och bara vill därifrån vilket är karakteristiskt för provångest (Meijer 2001). När 

Oscar inte får lyssna på musik när han skriver prov klarar han inte av att fokusera på provet 

över huvud taget. Oscar svarar på frågorna men är inte medveten om vad han skriver då all 

fokus och alla tankar kretsar kring att han måste bort från provsituationen så fort som möjligt. 

Ibland upplever Oscar dock det motsatta. Han blir stressad över att inte hinna skriva klart 

inom den utsatta tiden.  

 

Att Fredrik blir blockerad i en provsituation beror troligtvis på interferenshypotesen (Naveh-

Benjamin 1991). Fredrik säger att han läser på inför prov och att han inte får blockering på 

grund av bristande kunskap. Då hans studieteknik inte är klarlagd kan det dock ej med 

säkerhet sägas att han får provångest enligt interferenshypotesen utan kan även bero på 

bristande studieteknik. Att Fredrik är rädd för att de andra i klassen ska uppfatta honom som 

ointelligent är vanligt förekommande hos personer med provångest (McDonald 2001). Under 

en provsituation tänker Fredrik mycket på att han är rädd för att hans klasskamrater ska tro att 

han inte är lika intelligent som dem om han inte skriver. De här negativa tankarna försvårar 

provskrivandet för Fredrik då han istället för att koncentrera sig på att svara på provfrågorna 

tänker på att han måste skriva mycket för att inte verka dum. Detta hindrar och försvårar 

återminnelsen av det tidigare inkodade materialet (ibid). I en provsituation blir Fredrik mindre 

stressad om han vet att han har gott om tid på sig att skriva provet. Det kan bero på att 

personer med provångest har svårt att hantera sin oro och att det därmed blir en faktor till som 

ökar oron och stressen (Cassady 2002). Fredrik måste oroa sig både för att prestera bra och för 

att hinna göra det inom den utsatta tiden. Det leder till fler negativa tankar vilket försvårar 

återminnelsen ytterligare.  

 

Alla informanter blir distraherande av irrelevanta tankar under en provsituation. Alla utom 

Johanna tänker uteslutande negativa tankar. Johanna, Tova, Oscar och Fredrik upplever 
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tidsbegränsningen under ett prov som stressande. Emma är den enda som i intervjun inte har 

inte sagt något om hur hon upplever tidsbegränsningen under själva provskrivandet. Johanna 

nämner dock att hon, liksom Oscar, vill komma bort från provsituationen så fort som möjligt. 

Ingen av informanterna ser provsituationen som något positivt eller angenämt.  

 

5.1.3 Tiden efter provet 

Efter att ha skrivit ett prov känner alla elever i studien en lättnad över att provet är över. 

Några elever tänker inte mer på provet efter att ha skrivit det medan några har blandade 

känslor efter provet, dels en lättnad att det är över men även en oro över resultatet. Emma 

brukar vara ambivalent efter ett prov. Hon känner en lättnad att provet är över men oroar sig 

samtidigt för resultatet. Att Emma känner en oro över att få ett dåligt resultat kan ha sitt 

ursprung i att hon är rädd för att göra sina föräldrar besvikna. En stund efter att Emma har 

skrivit färdigt sitt prov brukar hennes blockering släppa och hon minns en stor del av det 

tidigare inkodade materialet som hon inte lyckades återminnas under provskrivandet. Detta är 

vanligt förekommande hos personer med provångest (Goonan 2003). Detta leder till panik hos 

Emma då hon känner att hon har missat mycket på provet och kommer att få ett dåligt 

resultat. Emma är väldigt fokuserad på provresultatet och ser resultatet som det primära, inte 

att hon har gjort sitt bästa. Detta kan bero på att Emmas föräldrar har berömt henne för hur 

hon presterar och inte för hur väl hon kämpar. För att inte göra föräldrarna besvikna är därför 

resultatet väldigt viktigt (Mueller och Dewick citerad i McDonald 2001). 

 

Innan och ibland under ett prov är Johanna väldigt nervös. Efter ett prov är dock all nervositet 

borta och Johanna tycker att det känns skönt att provet är över. Även om det känns som att det 

inte har gått så bra på provet tycker Johanna ändå att det är skönt att det är över. Att Johanna 

känner så kan bero på att hon inte är så fokuserad på själva resultatet utan att göra så gott hon 

kan. Hon ser inte provresultatet som det primära utan ser till själva ansträngningen. Det kan 

dock motsägas av att hon är orolig så långt innan varje prov och därmed borde vara orolig 

över själva prestationen. Att Johanna är så trött efter ett prov kan bero på att hon måste 

koncentrera sig för att inte förlora fokus från provfrågorna (Meijer 2001). Det kräver en större 

ansträngning än de som inte har provångest vilket därmed gör att Johanna blir trött.  

 

Efter att ha skrivit ett prov uppger Tova att det känns bättre än innan hon skulle skriva provet. 

Tova säger att bara hon har fått skriva lite på några frågor så är hon nöjd. Det här tyder på att 

Tova är rädd för att få en blockering där det blir omöjligt att återminnas något av det inkodade 



44  

materialet. Då hon inte får en total blockering utan kommer ihåg en del av materialet känner 

hon sig bättre till mods efter att ha skrivit provet. Det Tova fruktade skulle hända inträffade 

aldrig. Att Tova inte har så höga ambitioner vad gäller betyg samt att hennes föräldrar anser 

att ansträngningen är viktigare än resultatet kan förklara att Tova tycker att det känns bra efter 

ett prov (Mueller och Dewick citerad i McDonald 2001).  

 

Oscar säger att han blir sig själv igen efter han har skrivit ett prov. Det betyder att han är så 

nervös innan ett prov att han blir en annan person. Oscar säger dock att han inte bryr sig så 

mycket om betyg eftersom han vet att han kommer in på det gymnasieprogram han sökt då 

intagningspoängen är väldigt låga. Det som gör honom nervös är följaktligen inte rädslan för 

ett dåligt resultat utan det är själva provsituationen som Oscar helst vill slippa. Rädslan för 

situationer där man kommer att bli utvärderad är ett karakteristika för personer med 

provångest (Meijer 2001). Det kan förklara varför Oscar mår bra igen efter att ha skrivit ett 

prov och inte känner sig illa till mods även om det inte har gått så bra på provet. Det kan även 

förklara hur Oscar kan släppa provet så fort han skrivit det, det är inte rädslan för ett dåligt 

resultat som är det Oscar finner obehagligt utan själva provsituationen.  

 

Fredrik känner en viss lättnad över att provet är över men är samtidigt orolig över resultatet. 

Efter ett prov säger Fredrik att det känns spänt, framförallt när det inte har gått så bra. Det 

antyder att även om Fredrik tycker att det har gått bra känns det ändå spänt och oroligt. Ännu 

värre känns det om provet inte har gått så bra. En förklaring till detta kan vara att personer 

med provångest har problem med att hantera sin oro, vilket Fredrik tydligt har efter ett prov 

(Cassady 2002). Fredrik är väldigt fokuserad på resultatet. Hur han presterar är viktigare än 

hur mycket han har ansträngt sig. Fredrik kopplar samman resultatet på provet med hur 

intelligent han är. Då Fredrik är rädd för att klasskamraterna ska uppfatta honom som 

ointelligent måste han prestera bra på provet. Annars tror Fredrik att de kommer att tro att han 

är dum om han skriver dåligt på ett prov och klasskamraterna får reda på resultatet. Vanliga 

tankar hos personer med provångest är just en rädsla för att ett dåligt provresultat ska bli 

officiellt och vad andra ska tänka om det dåliga resultatet (McDonald 2001).  

 

Alla elever i studien känner en lättnad över att provet är över. För Johanna, Tova och Oscar 

känns det bara bra efter att de har skrivit ett prov och de tänker inte mer på provet efter att de 

lämnar klassrummet. Även om provet inte gick bra känner de att det är skönt att provet är 

över. Emma och Fredrik har dock blandade känslor efter att de har skrivit prov. Dels känner 
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de en lättnad att det är över men även en oro över hur de har presterat. Efter att de har skrivit 

klart provet är de bekymrade över resultatet och är oroliga för att ha gjort en dålig prestation.  

 

 

5.2 Hur hanterar eleverna en provsituation?  

 

Det vanligast sättet bland eleverna i studien att hantera en provsituation är att förtränga att de 

ska ha prov. De försöker glömma bort och låta bli att tänka på att de ska skriva prov. Emma är 

en av de eleverna i studien som väljer att förtränga att hon ska ha prov. Hon försöker kväva 

sina oroskänslor inför provet. Enligt Goonan (2003) vill personer med provångest gärna slippa 

eller undvika utvärderingssituationer. Det kan förklara att Emma väljer att inte tänka på att 

hon måste skriva prov. Men eftersom Emma är rädd för ett dåligt resultat är detta inte ett bra 

sätt för henne att hantera en provsituation. Att Emma förtränger att hon ska ha prov gör att 

hon riskerar att inte studera så mycket som hon annars skulle ha gjort eftersom hon inte tänker 

på provet som ska skrivas. Att Emma försöker förtränga att hon ska skriva prov visar på hur 

obehagligt hon upplever själva provsituationen. Hon vill inte tänka på provet. Personer med 

provångest upplever en provsituation som hotfull (Cassady 2004). Det kan göra att Emma 

känner ett stort obehag så fort hon ska studera in det material hon ska ha prov på. De här 

negativa tankarna kan distrahera hennes inkodning men även göra att Emma drar sig för att 

studera inför ett prov då det ger negativa associationer till provsituationen. Emma säger dock 

att hon studerar inför prov och att hon brukar skriva om den text hon ska förhöras på med 

egna ord. Det visar på att Emma ändå lägger ner en hel del tid på att koda in och bearbeta det 

material hon ska ha prov på. Dock är detta förmodligen väldigt jobbigt för Emma eftersom 

hon försöker att inte tänka på att hon ska ha prov.  

 

Trots Emmas försök att inte tänka på att hon ska skriva prov är det omöjligt att förtränga det 

kvällen innan och hon har svårt att sova. Det kan bero på att Emma kvällen innan kommer till 

insikt att hon inte kommer undan provskrivandet då det kommer att ske kommande dag. Det 

är svårt att förtränga när det är så nära. Att Emma inte kan låta bli att tänka på provet kvällen 

innan kan även bero på att hon förträngt det så länge och därmed känner att hon inte är 

tillräckligt förberedd. Hon kan ha hoppats på in i det sista att hon skulle slippa skriva provet. 

Att Emma väljer att förtränga att hon ska skriva prov kan bero på att hon får panik i en 

provsituation om hon får en blockering och att hon finner provsituationen obehaglig. Emma 



46  

ser inte provsituationen som en möjlighet att prestera bra och göra sina föräldrar stolta. Emma 

ser provsituationen som något negativt där hon riskerar att få ett dåligt resultat och göra sina 

föräldrar besvikna.  

 

Johannas sätt att hantera en provsituation är att tänka positivt. Hon är nervös långt innan ett 

prov och ibland under själva provskrivandet. Johanna hanterar sin nervositet genom att tänka 

positivt, att provet kommer att gå bra. Att Johanna väljer det här sättet att hantera en 

provsituation gör att hon inte undviker att studera inför ett prov vilket kan vara fallet vid 

förträngning. Detta bekräftas av att Johanna själv säger att hon studerar mycket inför ett prov. 

Kvällen innan Johanna ska skriva prov väljer hon att läsa igenom allt material som skall 

förhöras en extra gång. Detta gör Johanna innan hon ska sova och är ett medvetet val. Hon 

ligger inte och oroar sig så mycket för hur provet ska gå att hon inte kan somna och därmed 

plockar fram böckerna. Hon läser igenom materialet innan hon ska sova. Trots god 

förberedelse och positivt tänkande känner Johanna inte sig riktigt väl till mods när hon ska 

sova och oroar sig för ett dåligt resultat. Dessa känslor, och att Johanna är nervös så långt 

innan ett prov, tyder på att hon finner provsituationen obehaglig och möjligtvis hotfull vilket 

är ett karakteristika för personer med provångest (Cassady 2004). Detta hanterar Johanna 

dock genom att åter tänka positivt, att det inte gör något om hon misslyckas. Johanna kopplar 

inte samman provresultat med sin egen intelligens. Om hon misslyckas på ett prov betyder det 

inte att hon är dum eller misslyckad som person. Dock är ett dåligt resultat inget som Johanna 

eftersträvar eller vill ha. Men att tänka positivt är Johannas sätt att hantera en för henne jobbig 

situation. 

 

Tova förtränger att hon ska ha prov och försöker att glömma bort att hon ska ha prov. Att 

Tova inte vill tänka på att hon ska ha prov tyder på att hon associerar prov med något 

negativt. Enligt Goonan (2003) vill personer med provångest gärna slippa eller undvika 

utvärderingssituationer. Det kan förklara att Tova försöker förtränga att hon måste skriva 

prov. Det kan bidra till att Tova inte studerar så mycket som hon annars hade gjort om hon 

inte hade förträngt att hon skulle ha prov. Att Tova säger att hon dock studerar innan ett prov 

tyder på att hon inte helt kan förtränga att hon ska ha prov men att hon försöker. Tova borde 

inte se prov som något så negativt, och därmed välja att förtränga det för att slippa må dåligt, 

eftersom hennes föräldrar menar att själva ansträngningen är viktigare än resultatet. Därmed 

borde det inte göra något om Tova presterar dåligt. Att Tova ändå väljer att förtränga det som 

för henne är en jobbig situation kan bero på att hon ändå måste prestera bra för att få bra 
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betyg, trots föräldrarnas inställning om att resultatet inte är det viktiga. Om Tova saknar betyg 

i något av grundämnena eller har för låga betyg kommer hon inte att komma in på sitt 

gymnasieprogram.  

 

Att Tova förtränger att hon ska skriva prov leder till att hon inte gör sitt bästa, att hon inte 

anstränger sig tillräckligt, vilket är det hennes föräldrar tycker är viktigt. Det i sin tur gör att 

provsituationen blir ännu jobbigare då Tova vet att hon riskerar både att göra sina föräldrar 

besvikna genom bristande ansträngning och att göra sig själv besviken genom ett dåligt betyg.  

Detta kan förklara varför Tova har så låga förväntningar på sina provresultat. Tova säger att 

betyget godkänt är ett resultat som hon är väldigt nöjd med. Om Tova har låga förväntningar 

på resultatet slipper hon bli besviken om hon inte får mer än betyget godkänd och blir inte lika 

besviken om hon blir underkänd som hon hade blivit om hon hade försökt få betyget mycket 

väl godkänd. Ett annat sätt för Tova att hantera en provsituation är genom att vara skrockfull. 

Hon har ett par öronhängen som hon alltid har på sig när hon skriver prov. Detta gör att ge 

henne tur. En gång när Tova skrev bra på ett prov hade hon dessa på sig och efter det 

använder hon alltid dem när hon ska skriva prov. Det minskar Tovas nervositet och får henne 

att känna sig lite lugnare. Öronhängena påminner henne om den gången hon skrev bra på ett 

prov vilket gör att Tova kan tänka lite positivt, om det har gått bra på ett prov kan det göra det 

på nästa också. 

 

Även Oscar förtränger att han ska ha prov. Oscar är så bra på att förtränga att han inte 

kommer ihåg att han ska ha prov förrän kvällen innan. Det visar på att Oscar gärna vill slippa 

skriva prov och gärna vill undvika provsituationen (Goonan 2003).  Eftersom han till slut 

måste skriva prov väljer han att undvika provsituationen genom att inte tänka på den. På så 

sätt behöver Oscar inte må dåligt flera dagar i förväg utan blir det bara kvällen innan. 

Problemet med Oscars sätt att hantera sina känslor inför en provsituation är att han glömmer 

bort att studera inför provet. Eftersom han har glömt bort att han ska skriva prov glömmer han 

även bort att studera. När Oscar inte längre kan förtränga att han ska skriva prov blir han 

väldigt stressad. Han hanterar stressen genom att lyssna på musik. Det gör Oscar lugnare och 

gör det lättare att fly från verkligheten en stund. Därför är musik viktigt för Oscar även under 

själva provskrivandet då det har en lugnande effekt. Oscar har även en annan teknik för att 

hantera en provsituation. Han säger att han inte bryr sig om resultatet utan att det är själva 

situationen som han finner obehaglig, en rädsla för att bli utvärderad (Meijer 2001). Detta 

motsägs av att han i nästa stund uppger en frustration över rädslan att inte hinna skriva klart i 
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tid och att hans framtid står på spel (se 4.1.2). Oscars sätt att hantera sin rädsla för att prestera 

dåligt är genom att ha låga förväntningar på resultatet. Det gör att han slipper bli besviken om 

han skriver dåligt på ett prov. Oscar berättar även att han inte behöver så höga poäng för att 

komma in på sitt gymnasieprogram. De betyg han har idag räcker. Att Oscar påpekar detta 

visar på att han försöker rättfärdiga ett eventuellt dåligt resultat. Det gör inget om han skriver 

dåligt eftersom han ändå kommer in på sin linje.  

 

Fredrik har svårt att hantera en provsituation. Han ser situationen som hotfull och är 

övertygad om att det kommer att gå dåligt. Han tror inte att han kommer att klara provet utan 

löper stor risk att få ett mycket dåligt resultat. Fredrik har uppenbart svårt att hantera sin oro 

inför en provsituation vilket enligt Cassady (2002) är vanligt förekommande hos personer 

med provångest. Fredrik förtränger inte att han ska ha prov och har inga positiva tankar inför 

provsituationen utan är väldigt orolig, redan långt innan han ska ha prov. Fredrik ser 

situationen som hotfull vilket är ett karakteristika för personer med provångest (Cassady 

2004). Fredriks sätt att hantera provsituationen är det minst effektiva jämfört med de andra 

eleverna i studien. Fredriks sätt att hantera provsituationen är att fundera mycket på hur dåligt 

det kommer att gå och konsekvenserna av detta. Det leder till så pass mycket negativa tankar 

och stress att Fredrik har svårt att koncentrera sig på provet, både under förberedelsestadiet 

och under själva provskrivandet.  

 

Emma, Tova och Oscar hanterar provsituationen genom att inte tänka på den. De förtränger 

en för dem jobbig situation. Det kan få konsekvensen att de på grund av detta även glömmer 

att förbereda sig inför provet. Johanna hanterar provsituationen genom att tänka positivt. Hon 

tänker att det kommer att gå bra, och om det inte går bra så gör det inget. Fredrik har problem 

med att hantera en provsituation. Han tänker mycket på provsituationen i negativa termer och 

har svårt att hantera sin oro. Det är ett väldigt ineffektivt sätt att hantera en jobbig situation på. 

Ingen av eleverna i studien hanterar en provsituation genom att se det som en möjlighet att få 

visa vad de kan. Även om Johanna tänker positivt så ser varken hon eller de andra i studien 

fram emot att få skriva prov. Ingen har heller något positivt att säga om provskrivande.  
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5.3 Vad tror eleverna om sin prestationsförmåga?  

 

Ingen av eleverna i studien tror att de kommer att prestera bra på ett prov utan har låga 

förväntningar på resultatet. Några elever tror att deras nervositet kan påverka resultatet men 

menar att den huvudsakliga orsaken till det dåliga resultatet är otillräcklig förberedelse. Alla 

elever i studien är eniga kring att ett dåligt resultat beror på att de inte har studerat tillräckligt. 

Emma menar att om hon skriver dåligt på ett prov är det för att hon inte är tillräckligt 

förberedd och för att hon inte har förstått vad lärarna skulle ställa frågor på. Men då Emma 

studerar mycket inför prov känns det orimligt att hon skulle prestera dåligt på grund av 

bristande kunskaper eller för att ha missförstått alla lärare. Framförallt då Emma uppger att 

hon efter ett prov ofta kommer ihåg svaret på flera av provfrågorna som hon inte kunde 

komma ihåg när hon satt och skrev. Personer med provångest upplever ofta att de inte är 

tillräckligt förberedda trots att de ofta är mer förberedda än de som inte har provångest 

(Cassady 2004). Det verkar vara fallet med Emma. Det framgår även tydligt att Emma inte 

har bra självförtroende vad gäller sin prestationsförmåga. Emma anser att om hon misslyckas 

på ett prov så beror det dels på otillräcklig förberedelse men även på att hon inte är tillräckligt 

duktig. Bristande tro på sin egen prestationsförmåga är vanligt hos personer med provångest 

(Cassady 2002). Emma tror att hennes nervositet kan ha en viss negativ påverkan på 

provresultatet men det är inte huvudorsaken till att hon misslyckas.  

 

Johanna säger inte att det brukar kännas bra efter ett prov men i de ämnen där hon vet precis 

vad som krävs för att få ett specifikt betyg känns det lite bättre. I de ämnen där Johanna inte 

vet vad som krävs av henne kännas det mer osäkert kring hur väl hon har presterat. Personer 

med provångest har problem med material som inte är välstrukturerat (Matthews m.fl. 2000). 

Fallet med Johanna verkar vara att hon behöver tydligare instruktioner kring vad som krävs av 

henne för att hon ska känna sig lugnare och mer säker på sin prestation. Om Johanna vet vad 

som krävs för ett visst betyg i alla ämnen kan det minska hennes negativa tankar och leda till 

såväl en bättre prestation som minskad grad av provångest. Johanna upplever att hon presterar 

sämre om hon har ont om tid. Att hon upplever att tiden ibland inte räcker till eller riskerar att 

inte räcka till kan leda till att Johanna upplever provsituationen som stressfylld. Oostdam och 

Meijer (2003) visar i sin studie att elever med provångest presterar bättre i en lugn miljö än i 

en stressfylld miljö. Att Johanna presterar bättre när hon inte känner tidspress kan bero på att 

hon vid upplevelsen av stress tänker negativa tankar, till exempel om att inte hinna bli färdig i 
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tid, vilket distraherar och tar bort fokus från provet (Meijer 2001). Detta kan även förklara att 

Johanna ofta får blockering när hon är under tidspress. De negativa tankarna hindrar henne 

från att återminnas relevant information (Tyron citerad i Naveh-Benjamin 1991).  

 

Om Johanna presterar dåligt på ett prov säger hon att det inte beror på nervositet utan på dålig 

förberedelse. Men då Johannas blockering ofta släpper när hon blir lugn och därmed kommer 

ihåg svaren visar det på att kunskapen finns där. Om Johanna får ett dåligt provresultat beror 

det därför inte på dålig förberedelse utan på nervositet. Johanna medger att nervositet kan 

göra att vissa saker glöms bort. Detta verkar dock gälla för alla andra och inte för henne då 

hon menar att det inte är på grund av nervositeten hon presterar dåligt trots att det är 

uppenbart att så är fallet.  

 

Tova har inte så höga förväntningar på sitt provresultat och ser betyget godkänt som en bra 

prestation. Att hon inte får högre betyg trots att hon studerar så mycket kan ha flera olika 

förklaringar. En förklaring kan vara att Tova har en dålig studieteknik och därmed får en 

sämre prestation på grund av en dålig kognitiv organisation (Naveh-Benjamin 1991). Den 

andra förklaringen kan vara att Tova blir blockerad i en provsituation på grund av irrelevanta 

negativa tankar (ibid). Tova säger att hon studerar mycket eftersom hon är rädd att få en 

blockering. Ändå anser hon inte att hon är tillräckligt förberedd och tror att de andra i klassen 

har studerat mer än henne. Detta är vanligt förekommande hos personer med provångest och 

är en helt felaktig uppfattning då det vanligen är tvärtom, de med provångest är mer 

förberedda än de som inte har provångest (Cassady 2004).  

 

Tova tror att hon presterar bättre när hon är nervös vilket är en felaktig uppfattning. Det är på 

grund av sin nervositet Tova får en blockering vilket hon även säger vid ett annat tillfälle i 

intervjun. Att Tova säger emot sig själv kan tyda på att hon försöker övertyga sig själv om att 

det är bra att vara nervös. Det är även en försvarsmekanism att om Tova har låga 

förväntningar och känner sig nervös innan ett prov för hur hon kommer att prestera, så blir 

hon inte så besviken om hon får ett dåligt resultat. Då gick provet som förväntat och hon 

slipper en obehaglig överraskning i form av ett sämre resultat. Tova tror inte att ett dåligt 

resultat beror på att hon är nervös utan på att hon har studerat för lite. Dock presterar Tova 

sämre när hon är nervös för att tiden under provskrivandet inte ska räcka till. Det leder till att 

Tova blir stressad vilket i sin tur gör att hon får svårare att hantera sin nervositet (Cassady 
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2004). Det leder till negativa tankar om att inte hinna bli klar i tid vilket kommer att hindra 

återminnelsen (Meijer 2001).  

 

Oscar säger att han oftast presterar bra på de flesta prov. Oscar säger att han inte så höga 

förväntningar på resultatet och oftast får ett bättre resultat än han har förväntat sig. Att Oscar 

väntar sig ett dåligt resultat kan vara en försvarsmekanism. Om Oscar förväntar sig ett dåligt 

resultat blir han inte besviken om provet inte går så bra eftersom det var precis det han 

förväntade sig. Om han däremot lyckas få betyget väl godkänd blir Oscar väldigt glad 

eftersom han trodde att han skulle få betyget underkänd. Om Oscar istället hade valt att 

försöka få betyget mycket väl godkänd skulle han oftare bli besviken än om han förutsätter att 

han kommer att få betyget underkänd. Oscar säger att om han presterar dåligt beror det på att 

han har studerat för lite. Han får medhåll i detta påstående då det är uppenbart att Oscar har en 

bristande studieteknik och studerar nästan inte alls inför ett prov. Därmed har han en 

bristfällig och dålig kognitiv organisation av det material som skall återminnas vilket leder till 

ett dåligt resultat (Naveh-Benjamin 1991). Huvudorsaken till att Oscar presterar dåligt på ett 

prov är en bristfällig studieteknik. Det finns dock en faktor till som påverkar Oscars resultat 

och det är att han blir blockerad i en provsituation när han blir för stressad. Det gör att Oscar 

får ett sämre resultat då han inte kan återminnas den information han tidigare kodat in (Meijer 

2001). Oscar kallar detta för ”nervöskick” och säger att det är under denna han inte kan 

återminnas någonting. Att Oscar inte får fram den information han behöver under 

”nervöskicken” beror inte på bristfällig inkodning utan blockering eftersom han återminns 

informationen när han blir lugnare. Att Oscar får ett dåligt provresultat anser han inte beror på 

att han blir nervös utan på bristfällig förberedelse. Huvudorsaken till om Oscar presterar 

dåligt är hans dåliga studieteknik medan blockeringen på grund av nervositet är en biorsak.  

 

Fredrik brukar hoppas att han ska ha presterat bra men tror oftast att han kommer att få ett 

dåligt resultat. Det kan vara en försvarsmekanism för att minska besvikelsen vid ett eventuellt 

dåligt resultat. Fredrik är väldigt mån om att inte klasskamraterna ska se honom som 

ointelligent och blir därför distraherad när han ska skriva prov av tankar kring hur viktigt det 

är att han presterar bra. De här negativa tankarna tar bort fokus från själva provskrivandet 

vilket leder till en minskad prestation (Meijer 2001). Att Fredrik får blockering i en 

provsituation och har svårt att återminnas kan förklaras av att han har problem med många 

negativa tankar och svårt att hantera sina känslor i en provsituation. Det här har med stor 

sannolikhet en stor negativa påverkan på Fredriks prestation i en provsituation. Han kan 
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mycket mer än vad provresultatet visar. Fredrik säger att han tror att nervositeten har en viss 

påverkan på hans resultat men säger att om han presterar dåligt beror det inte på nervositeten 

utan på otillräcklig förberedelse. Han borde ha studerat mer. Det är dock en illusion hos 

personer med provångest att de är otillräckligt förberedda och har oftast studerat mer än de 

som inte har provångest (Cassdy 2004). Att Fredrik presterar dåligt beror huvudsakligen på 

hans nervositet och inte på otillräcklig förberedelse. Det är Fredriks nervositet som leder till 

blockering och inte otillräckliga studier.  

 

Ingen elev i studien tror att de kommer att prestera bra och har låga förväntningar på 

resultatet. Detta skulle kunna vara en försvarsmekanism för att slippa bli besviken vid ett 

eventuellt dåligt resultat. En annan teori kan vara att eleverna i studien har ett lågt 

självförtroende när det gäller att prestera på prov, det tror inte att de har förmågan. Problemet 

med att förvänta sig ett dåligt resultat är att det skulle kunna bli en självuppfyllande profetia. 

Vid ett bra provresultat kan det ses som tur och vid ett dåligt provresultat kan det ses som en 

bekräftelse. Johanna, Tova och Oscar tror inte att deras nervositet påverkar prestationen. Om 

de får ett dåligt resultat är det deras eget fel för att inte ha studerat tillräckligt. Emma och 

Fredrik tror att nervositeten kan ha en viss negativ påverkan på prestationen, men även de 

anser att ett dåligt resultat är deras eget fel genom otillräcklig förberedelse.  

 

 

5.4 Berättar eleverna om sina känslor för andra?  

 

5.4.1 Lärare 

Ingen av eleverna i studien har pratat med sina lärare om hur de känner inför och under en 

provsituation. Emma, Johanna och Fredrik tror att deras lärare anar att de är nervösa men vet 

inte säkert. Tova och Oscar tror inte att deras lärare vet hur de känner. Då frågan om varför 

eleverna inte har pratat med sina lärare om hur de känner i en provsituation inte ställdes under 

intervjun går det bara att spekulera kring varför eleverna inte diskuterar detta med sina lärare. 

En orsak till att eleverna inte berättar kan vara att de inte har så bra kontakt med sina lärare. 

Det framgår i intervjumaterialet att Fredrik och Oscar inte kommer så väl överrens med några 

av lärarna. Att eleverna inte berättar kan även bero på att det känns för privat att diskutera 

detta med sina lärare. Det finns inte en tillräckligt förtrolig relation mellan elev och lärare för 

att eleven ska berätta eller läraren upptäcka känslorna och fråga. Eleverna kan även tro att 
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lärarna inte skulle bry sig om problemet varpå det inte gör någon nytta att berätta. Det skulle 

åter tyda på att eleverna inte har någon nära relation till sina lärare. Att eleverna inte berättar 

kan även bero på att de anser att lärarna inte kan göra något även om de skulle vilja eftersom 

det är dem själva det är fel på. Vad hjälper det om lärarna vet om de inte kan göra något? Att 

berätta om sin nervositet för sina lärare kan innebära en viss rädsla hos eleverna för att bli 

betraktade som ointelligenta eftersom de har svårt att hantera en provsituation (McDonald 

2001). Det kan leda till en rädsla att lärarna ska tolka det som att eleverna inte har tillräckliga 

kunskaper och är nervös och därmed sätta ett lägre betyg. Det kan även leda till förutfattade 

meningar vilket eleverna kan vara rädda för ska leda till ett sämre betyg.  

 

5.4.2 Vänner 

Johanna och Tova pratar med sina vänner om hur de känner inför och under en provsituation 

men resten av informanterna gör det inte. Emma pratar med sina vänner om hur det har gått 

efter provet men inte om hur hon eller hennes vänner känslor kring provsituationen. Oscar 

pratar bara med de som han anser är sina närmsta vänner men har brukar inte prata om 

känslor. Han berättar mer hur han tror att det kommer att gå och hur mycket eller lite han har 

studerat. Fredrik berättar inte något för sina vänner med dem berättar för honom om de är 

nervösa. Då frågan om varför eleverna inte har pratat med sina vänner om hur de känner i en 

provsituation inte ställdes under intervjun går det bara att spekulera kring varför eleverna inte 

diskuterar detta med sina vänner. En orsak kan vara att eleverna tror att alla känner som dem 

inför och under ett prov och det är därför inget man diskuterar. Emma nämner just detta under 

intervjun när hon förklarar hur hon känner i en provsituation. När Emma förklarat hur hon 

känner avslutar hon med att konstatera att så känner väl alla. En annan förklaring kan vara att 

eleverna inte berättar om hur de känner kan vara att de innehar en social roll där normen är 

inte sådan att det är acceptabelt att berätta för sina vänner om det är något som är 

bekymmersamt (Taylor m.fl. 2006). Negativa känslor är inget man pratar om i allmänhet 

eftersom det anses för privat. Det kan även vara en rädsla för att framstå som ointelligent 

bland sina vänner vilket är något personer med provångest fruktar (McDonald 2001). Om 

eleverna berättar för sina vänner om sina känslor kan det tolkas som att de är nervösa på 

grund av bristande kunskaper. Det kan göra att eleverna därför väljer att inte säga något. Det 

kan även bero på skam. Eleverna skäms för hur de känner och vill inte att någon annan ska 

veta om deras nervositet. Därför väljer eleverna att inte berätta för någon.  
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5.4.3 Familj  

Familjen är dem som de flesta informanter har pratat med om hur de känner inför och under 

en provsituation. Tova, Oscar och Fredrik har berättat för sin familj medan Emma och 

Johanna inte diskuterar det självmant. Att eleverna hellre berättar det för sin familj än sina 

vänner, med undantag för Tova som även berättat för sina vänner, kan bero på att de har en 

närmare och öppnare relation till sin familj än till sina vänner. Det kan kännas tryggare att 

prata med dem som står nära än de som inte gör det. Förmodligen känner eleverna en större 

tillit till sin familj än sina vänner och därmed väljer att berätta hur de känner. Det kan även 

finnas en känsla av att familjen inte kommer att döma utan istället kommer att visa förståelse 

för elevernas känslor vilket gör det lättare att berätta.  

 

Johanna berättar inte självmant för sina föräldrar om hur hon känner utan det är hennes 

föräldrars tjatande som har gjort att hon har berättat den del. Föräldrarna frågar ofta hur det 

känns och försöker föra en dialog med Johanna om hennes känslor kring en provsituation men 

hon vill helst inte prata om det med sina föräldrar. Däremot pratar hon om det med sina 

vänner. Förklaringen till detta skulle kunna vara att Johanna inte vill göra sina föräldrar 

besvikna genom att framstå som svag eller ointelligent i deras ögon (Mueller och Dewick 

citerad i McDonald 2001). Detsamma kan gälla för Emma som har sagt att hon är rädd för att 

göra sina föräldrar besvikna. Att Emma inte berättar kan även bero på att hon inte är van om 

att prata om sina negativa känslor och därför inte har berättat om sina känslor för någon. Att 

Emma inte berättar kan bero på att hon känner en skam över att bli så nervös i en 

provsituation att hon inte vill att någon ska veta hur hon känner. Då frågan om varför 

informanterna har valt att inte berätta för någon eller endast har valt att berätta för sin familj 

aldrig ställdes är det endast spekulationer kring varför de har valt att berätta eller inte.  

 

 

5.5 Åtgärder 

 

Eleverna i studien menar att det främst är de själva som måste förbättra sig och studera mer. 

Några menar att det inte är så mycket, eller inget alls, som deras lärare kan göra för att minska 

deras nervositet. Några elever kommer dock med förslag på åtgärder vilka skiljer sig åt mellan 

varje elev. Emma känner att om hon ska lyckas bättre på proven och inte vara så nervös 

behöver hon först och främst studera mer. Det som skulle underlätta för henne är om lärarna 
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ger henne tydligare instruktioner på vad hon ska läsa på. Emma menar att hon ibland har 

misslyckats på prov för att hon har läst på det som läraren bett om men att det sedan kommit 

helt andra frågor på provet. Att Emma skulle misslyckas på grund av otydliga instruktioner 

från sina lärare motsägs av att hon kommer på svaret på flera av provfrågorna när hon lämnar 

klassrummet. Att Emma får ett dåligt resultat beror därför på att hon får blockering, inte att 

hon saknar kunskaper. Det som även talar emot Emmas argument är även att hon menar att 

det här är något som alla lärare skulle ta till sig. Det känns inte troligt att alla Emmas lärare 

skulle ge otydliga och felaktiga direktiv inför vad som ska läsas in till ett prov. Det som skulle 

få Emma att prestera bättre är om hon kunde lära sig hantera sin oro (Cassady 2002). Emma 

behöver även lära sig att det går bra att misslyckas och att inte bekymra sig så mycket kring 

risken att göra sina föräldrar besvikna (Mueller och Dewick citerad i McDonald 2001) . 

Emma måste även lära sig att tro på sig själv och sin prestationsförmåga. Hon behöver lära sig 

att hantera sina negativa tankar (Naveh-Benjamin 1991).  

 

Johanna säger själv att en åtgärd som skulle göra det lättare för henne att prestera bra är om de 

kunde få två mindre prov istället för ett stort prov. Då minskar pressen när inte allt hänger på 

ett prov. När det blir mindre fokus på prestation kommer graden av provångest att minska 

vilket blir fallet när det är mindre prov och möjlighet till en andra chans (Mueller och Dewick 

citerad i McDonald 2001). En annan åtgärd är att tydligare definiera de olika betygskriterierna 

för Johanna och ge tydligare instruktioner för vad som krävs för att nå de olika nivåerna 

(Matthews m.fl. 2000). Under en provsituation har Johanna problem med att hantera sin 

nervositet även om hon försöker göra det genom positivt tänkande. Framförallt får Johanna 

problem och upplever stress när hon känner att tiden för att skriva klart provet inte räcker till. 

Personer med provångest har svårt att hantera sin oro i en stressande miljö (Cassady 2004). 

En åtgärd för att få Johanna att prestera bättre är därmed att skapa en lugn miljö genom att till 

exempel ha obegränsat med tid. Då Johanna är nervös så långt innan att prov vore även 

avslappningsterapi en bra åtgärd för henne att lära sig hantera negativa tankar och nervositet 

(Burke 1999).  

 

Tova säger att det inte finns något som hennes lärare kan göra för att hon ska kunna prestera 

bättre. Det är hon själv som måste lära sig hantera sin nervositet. Enligt Birenbaum och 

Nasser (citerad i Goonan 2003) är det viktigt att personer med provångest lär sig hantera 

stressfulla situationer. Avslappningsterapi är en teknik som skulle kunna passa Tova (Burke 

1999). Det som lärarna skulle kunna göra för att underlätta provskrivandet för Tova är att ge 
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henne mer eller obegränsat med tid. Detta hade underlättat mycket för Tova då 

tidsbegränsningen är en stor stressfaktor för henne och har en negativ inverkan på hennes 

prestation (Matthews m.fl. 2000). Eftersom Tova studerar mycket inför ett prov är det svårt att 

veta om hon har en dålig studieteknik eller får blockering av psykiska orsaker. Därför hade 

det varit bra om Tova dels fick lära sig en bättre studieteknik och dels fick lära sig att hantera 

sina negativa tankar (Naveh-Benjamin 1991). 

 

Oscar säger att lärarna inte kan göra något för att han ska prestera bättre utan det är han själv 

som måste bli bättre på att studera. Det Oscar skulle behöva är att lära sig en bättre 

studieteknik (Naveh-Benjamin 1991). Oscar behöver även lära sig att hantera sina känslor i en 

stressande miljö så han slipper få en ”nervöskick” (Cassady 2004). Möjligtvis kommer Oscars 

nervositet att minska som en följd av en bättre studieteknik men då detta inte är säkert då det 

troligtvis är provsituationen som Oscar finner obehaglig och inte rädslan för ett dåligt resultat, 

behöver han lära sig hantera en stressande miljö. Det Oscars lärare kan göra är att försöka 

skapa en lugn miljö för att förhindra och förebygga att Oscar blir stressad och därmed får en 

nervöskick. Personer med provångest presterar bättre i en lugn miljö än i en stressande 

(Oostdam och Meijer 2003). Då Oscar uppfattar tidsbegränsningen som stressande hade en 

åtgärd kunnat vara att ge Oscar obegränsat eller längre tid för att skriva prov så att han slipper 

oroa sig för tiden.  

 

Fredrik säger att det skulle underlätta för honom att skriva prov om han inte behövde oroa sig 

för tiden. En åtgärd borde därför vara att Fredriks lärare låter honom få obegränsat eller mer 

tid på sig att skriva prov för att hans nervositet och oro för tidsbegränsningen ska minska 

eftersom det leder till en minskad prestation (Matthews m.fl. 2000). Fredrik säger även att 

muntliga prov skulle underlätta för honom eftersom han har svårt att formulera sig när han 

skriver prov. Det kan vara en konsekvens av alla hans negativa distraherande tankar. En 

annan fördel för Fredrik att ha ett muntligt prov enskilt med läraren är att han slipper oroa sig 

för vad klasskamraterna ska tänka om honom om han får en blockering eftersom de inte är 

där. Om läraren inte har tid med ett muntligt prov kan en annan åtgärd vara att Fredrik ändå 

får skriva i ett eget rum för att slippa oroa sig för sina klasskamrater. Om en uppgift är 

komplex eller inte är tillräckligt inlärd kan närvaron av andra personer ha en negativ inverkan 

på prestationen, socialt hämmande teorin (social inhibition, Taylor m.fl. 2006). Därmed borde 

Fredrik prestera bättre när han är ensam och det skulle reducera hans distraherande tankar. 

Fredrik har svårt att hantera sina känslor i en provsituation och behöver därför lära sig hantera 
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dem. Enligt Burke (1999) kan avslappningsterapi vara ett sätt för personer med provångest att 

hantera en utvärderingssituation.  

 

Vilka åtgärder som kan sättas in för att få eleverna i studien att prestera bättre skiljer sig åt 

från elev till elev. Därför måste individuella åtgärdsplaner göras för eleverna då åtgärderna är 

så olika. En av de vanligare åtgärderna bland eleverna i studien är att eleverna måste lära sig 

att tro på sig själv och sin prestationsförmåga. En annan åtgärd är avslappningsterapi för att 

lära sig hantera känslorna i en stressfull och jobbig situation. I studien har det även 

framkommit att tidsbegränsningen i en provsituation upplevs som stressfull och har en negativ 

inverkan på prestationen. En åtgärd är därför att låta dessa elever ha obegränsat eller mer tid 

på sig att skriva prov. Eleverna i studien skuldlägger sig själva om de presterar dåligt på ett 

prov och några tror inte att lärarna kan göra något för att underlätta för dem trots att det finns 

en stor mängd åtgärder lärarna kan sätta in.  

 

6 Konklusion 

 
Ett vanligt sätt för eleverna i studien att hantera en kommande provsituation är att förtränga 

att de ska ha prov. Eleverna i studien finner provsituationer som obehagliga och inget som de 

ser fram emot. Ingen nämner något positivt kring provskrivande. Eleverna i studien blir ofta 

blockerade i en provsituation och får därmed problem med att återminnas relevant 

information. De störs även av irrelevanta negativa tankar som tar bort fokus från att svara på 

provfrågorna. Efter provet känner de flesta av eleverna en lättnad medan några har mer 

ambivalenta känslor. Samtidigt som de är lättade över att provet är över är de oroliga för 

resultatet. Eleverna i studien har en låg tro på sin prestationsförmåga. De utgår från att de ska 

prestera dåligt på ett prov. Ingen av eleverna har pratat med sina lärare om hur de känner i en 

provsituation.  Två av eleverna i studien har pratat med sina vänner och tre elever i studien 

har pratat med sin familj om hur de känner i en provsituation. Vilka åtgärder som kan sättas in 

för att underlätta för eleverna att skriva prov varierar från elev till elev. Dock framkom att 

tidsbegränsningen vid provskrivande har en negativ effekt på elevernas prestation. En annan 

vanlig åtgärd är att eleverna får lära sig hantera sina känslor i en provsituation.  
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7 Vidare forskning  

 
Som vidare forskning hade det varit intressant att göra intervjuer med lärare för senare åldrar 

samt gymnasielärare för att kartlägga om de känner till provångest. Det hade även varit 

intressant att se vad eller om lärarna i så fall gör något för att underlätta för de elever som 

innehar detta. Det hade även varit intressant att göra en större studie kring om det är vanligt 

att elever som ligger högt på en provångest inte pratar med sina lärare om hur de känner inför 

en provsituation och vad det beror på om de inte säger något.  
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Bilaga 1 
Hej!  

 
Mitt namn är Jeanette och jag läser sista terminen på lärarprogrammet på 
Halmstad Högskola och skriver nu därför mitt examensarbete. Mitt arbete 
handlar om hur elever känner inför och under ett prov. Eleverna kommer att få 
fylla i en enkät om hur de känner inför ett prov och sedan kommer intervjuer att 
göras med fem av eleverna. Som blivande lärare tycker jag att det är viktiga 
frågor att studera för att få en djupare förståelse för elevernas upplevelser av en 
provsituation. Undersökningen är helt anonym och frivillig. Både skolan och 
elevernas namn kommer att fingeras.  
 
Med detta brev ber jag om målsmans godkännande för att få lov att använda 
resultatet på enkäterna för de elever som deltar i studien. För att veta vilka 
enkäter jag får lov att använda samt vilka elever jag får lov att intervjua ber jag 
dig härmed att meddela om ditt barn får lov att delta i studien eller inte.  
 
Intyget lämnas till ansvarspedagogen.   
 
 
 
Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig 
 
Med vänlig hälsning 
Jeanette Sjödin 
 
tel: XXX eller XXX 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Elevens namn 
 
 
O Mitt barn får lov att delta i studien 
O Mitt barn får inte lov att delta i studien 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Målsmans underskrift 
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Bilaga 2 
 

Namn:___________________________  
                  
 
 
Vänligen kryssa i den cirkel på skalan 1-5 
som passar bäst in på dig.  
Fråga gärna om du undrar över något.  
 
           1= inte alls    2= knappast   3= något  
 
 
1. Jag är orolig att andra elever är bättre 
förberedda inför prov än vad jag är           
 
2. Jag är rädd att jag inte kommer att klara 
av att komma ihåg svar, som jag faktiskt 
kan, när jag ska skriva prov 
 
3. När jag skriver prov kommer på mig 
själv med att tänka på hur mycket smartare 
än mig de andra eleverna är  
 
4. Under ett prov är jag är orolig över 
möjligheten att få ett dåligt betyg 
 
5. Under ett prov oroar jag mig för att jag 
inte kommer att bli klar med frågorna lika 
fort som de andra 
 
6. Jag känner att jag inte gör så bra ifrån 
mig på proven som jag hade kunnat.  
 
7. Jag är rädd att proven täcker material 
som jag misslyckades med att koncentrera 
mig på när jag pluggade.  
 
8. Jag känner att andra kommer att bli 
besvikna på mig om jag presterar dåligt 
 
9. Under ett prov oroar jag mig för att 
läraren kommer att tycka att jag är en dålig 
elev  
 
10. Jag är rädd att jag skulle ha studerat 
mer inför proven   
 
11. Jag oroar mig för konsekvenserna av 
att prestera dåligt under prov 

 
 
 
 
 
 
 
 
4= i stor utsträckning      5= absolut 
 
1               2            3       4   5 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
 
O              O            O      O  O 
 
 
 
O              O            O      O  O 
 
 
O              O            O      O  O 
 
 
 
O              O            O      O  O 
 
 
O              O            O      O  O 
 
 
 
O              O            O      O  O 
 
 
O              O            O      O  O 
 
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
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    1= inte alls       2= knappast      3= något  
 
 
12. Jag är orolig för att de andra i klassen 
ska se mina provresultat 
 
13. Inför och under ett prov är jag nervös 
 
14. Inför och under ett prov har jag en 
obehaglig, upprörd känsla 
 
15. Inför och under ett prov känner jag mig 
panikslagen 
 
16. Inför och under ett prov känner jag mig 
orolig och bekymrad 
 
17. Inför och under ett prov känner jag mig 
ängslig 
 
18. Inför och under ett prov känner jag mig 
överexalterad och irriterad 
 
19. Inför och under ett prov känner jag mig 
lugn och tillfreds  
 
20. Inför och under ett prov känner jag mig 
deprimerad 
 
21. Inför och under ett prov är jag så spänd 
att min mage är i olag 
 
22. Inför och under ett prov känner jag mig 
skakig 
 
23. Inför och under ett prov känner jag att 
mitt hjärta slår fort 
 
24. Jag vet att jag kommer att prestera bra 
när jag skriver prov  
 
25. Jag tror att andra kommer att prestera 
bättre på proven än vad jag kommer att 
göra 
 
26. Jag känner mig självsäker i en 
provsituation 
 

 
 
4= i stor utsträckning        5= absolut 
 
1               2            3       4   5 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
 
O              O            O      O  O  
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1= inte alls       2= knappast      3= något  
 
 
27. Jag vill helst slippa skriva prov 
 
28. Jag tror att jag kommer att bli nöjd med 
mina provresultat 
 
29. Jag oroar mig för att frågorna på 
proven kommer att vara för svåra för mig 
 
30. Jag känner mig väldigt osäker på min 
prestation under prov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4= i stor utsträckning        5= absolut 
 
1               2            3       4   5 
O              O            O      O  O  
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
O              O            O      O  O  
 
 
 
 
 
 
 
Tack så mycket för ditt deltagande!  
Mvh Jeanette  
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
 
Prov:  
• Hur känns det innan en provsituation? (hur långt innan känner du så?) 

 
• Hur känner du när du skriver ett prov?  

 
• Hur känns det efter ett prov?  

 
• Har du alltid känt så här inför prov?  

 
• Hur hanterar du det?  

 
 

Prestation:  
• När du skriver prov, hur brukar du tro att det ska gå?  

 
• Hur mycket tror du att ditt betyg påverkas av hur det går på provet? 

 
• Tycker du att prov ger en rättvis bild av vad du kan?  
 
• Tror du att dina känslor påverkar hur du presterar? Positivt eller negativt? 

 
• Tänker du på något speciellt när du skriver prov? Vad? 

 
 

Talas det om provångest: 
• Vet dina lärare hur du känner inför och under ett prov? (Visar de förståelse?)  

 
• Vet dina vänner hur du känner inför och under ett prov?  

 
• Vet din familj hur du känner inför och under ett prov? 
 
 
Åtgärder: 
• Har du skrivit dåligt på ett prov någon gång? Vad berodde det på? 

 
• Hur skulle dina lärare kunna göra det lättare för dig att skriva prov?  

 
• Hur går du tillväga för att prestera så bra som möjligt på prov? 

 

 
 


